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जीवनातील ववववध समस्ाांना सामोरे जाताना शिक्षणाची ज्योत तेवत ठेवणाऱ्या असांख्य बालकाांसमोर कोववड-

१९ मुळे एक नवीन आव्हान उभे राहिले आिे. सवव पालक, शिक्षक, शिक्षणप्रेमी याांच्यापुढे भववष्यातील शिक्षणाच्या 

व्यवस्थेबाबत प्रश्न वनमावण झाल ेआिेत. पण पुरोगामी मिाराष्ट्र या अडचणीतनूिी मागव काढून ववद्याथी व शिक्षक याांच्या 

आरोग्याला प्राधान्य देऊन ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िोत रािील यासाठी प्रयत्न करत रािील आणण शिक्षणातिी मागे रािणार 

नािी याची मला खात्री आिे. 

     आरोग्याला प्राधान्य देऊन शिक्षण चालू ठेवता येईल काय यावर िासन पातळीवर बरीच चचाव िोऊन िाळा बांद 

असल्या तरी मलुाांच्या शिकण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्यासाठी िालये शिक्षण ववभाग 'िैक्षणणक हदनदशििका' घेऊन येत 

आिे. शिक्षण ववभागाच्या या प्रयत्नाांना सवव शिक्षक, ववद्याथी,िाळा व्यवस्थापन सममती व पालकाांनी सकारात्मक 

प्रवतसाद द्यावा असे आवािन मी या वनममत्ताने करते. 

     सवाांना नवीन िैक्षणणक वर्ावच्या िुभेच्छा!  

 

 
 

 

  

शुभेच्छा संदेश… 
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सवग प्रवद्याथी,पालक आणण र्शक्षकांना नमस्कार ! 
 

कोववड-१९ च्या प्रादभुाववामुळे वनमावण झालेल्या आपत्कालीन पररस्थस्थतीचा आपण सववच जण धैयावने सामना करीत 
आिोत.या पररस्थस्थतीमुळे शिक्षणक्षते्रावरिी पररणाम झाला असला तरी राज्यातील सवव ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण सुरु रिाव ेयासाठी तसेच 
शिक्षणािी, शिक्षकाांिी त्ाांचा सांबांध तुटू नये यासाठी मागील ८ महिन्याांपासून आम्ही 'िाळा बांद, पण शिक्षण आिे…' िी 
अभ्यासमाला सुरु ठेवली िोती आणण त्ाला मिाराष्ट्रभरातून प्रचांड प्रवतसाद ममळाला. प्रत्क्ष िाळा सुरू करण्यात अनेक अडचणी 
आिेत त्ामुळे आपण हडशजटल माध्यमातून शिक्षण देण्याचा वनणवय घेतला आिे. या पार्श्वभूमीवर राज्य िकै्षणणक सांिोधन व प्रशिक्षण 
पररर्देने शैक्षणणक ददनदर्शिकेिी वनममिती केली आिे.आम्ही दीक्षा, रेहडओ, टेशलणव्हजन, अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) 
इत्ादी माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिोचण्यासाठी प्रयत्निील असून त्ाचाच एक भाग म्हणून िैक्षणणक हदनदशििका तयार करण्यात 
आली आिे. या िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर शिक्षक, पालक याांनी अत्ांत ववचारपूववक करून ववद्यार्थ्ाांचे शिकण े अमधक समृद्ध 
करणे आवश्यक आिे. प्रत्क्ष िाळा सुरु िोत नािीत तोपयांत ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करून आपल्या सवडीनुसार 
आणण वेळेनुसार शिक्षण घेऊ िकणार आिेत. यामधे्य अध्ययन पूरक साहित्, कृती, स्वाध्याय याांचा अांतभावव करण्यात आला 
आिे.आतापयांत मािे नोव्हेंबर अखेर पयांतच्या िैक्षणणक हदनदशििका आपणापयांत पोिोचल्या आिेतच.यापुढील म्हणजेच मािे हडसेंबर 
2020 ते एवप्रल 2021 या कालावधीची िैक्षणणक हदनदशििका आपणापयांत पोिोचववण्यास वविेर् आनांद िोत आिे.या उपिमास 
शिक्षक, पालक व ववद्याथी याांनी हदलेल्या सकारात्मक प्रवतसादामुळे शिक्षणाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्यातील आमचा प्रयत्न यिस्वी िोत 
असल्याचे समाधान वाटत आिे. 

 िैक्षणणक हदनदशिि केचा प्रमुख उदे्दि िा या सांकटाच्या कालावधीमधे्य देखील ववद्याथी शिक्षणप्रवािात रिावा िाच 
आिे.आरोग्यासोबतच ववद्यार्थ्ाांचे शिक्षण िे िी मित्वाचे आिे. यासाठीच घरी बसून देखील ववद्याथी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर 
करून त्ाच्या वेळेनुसार शिकू िकणार आिे. तसेच शिक्षक या हदनदशिि केचा वापर करून वबद्यार्थ्ाांचे अध्ययन अमधक सुखकर 
करण्याचा प्रयत्न करतील यात िांका नािी.िाळा बांदच्या कालावधीमधे्य प्रत्क्ष िाळेत जावून अनुर्ांवगक कृती तसेच अध्ययन अनुभव 
पूणवतः देणे िक्य िोणार नािी पण कािी अध्ययन अनुभव िे या उपलब्ध ई-साहित्ाच्या माध्यमातून देणे नक्कीच िक्य िोणार आिे. 

आपण सवव या िैक्षणणक हदनदशिि केचा एक अध्ययन-अध्यापन साहित् म्हणून उपयोग कराल असा ववर्श्ास आिे. 
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मनोगत 



 
 

शैक्षणणक ददनदर्शिका 
 

नमस्कार ववद्याथी ममत्रिो, 
     सध्या कोववड-१९ या रोगामुळे सांपूणव जग ववववध समस्ाांना सामोरे जात आिे. त्ाला शिक्षणक्षेत्रिी अपवाद नािी. जगभरातील 
िाळा-मिाववद्यालये अवनश्चित काळासाठी बांद आिेत. शिक्षक, ववद्याथी, पालक िे सववजण िाळा कधी सुरू िोणार याववचारात 
आिेत. िाळा सुरू करता येत नसल्या तरी शिकणे जास्तीत जास्त समृद्ध  करता येऊ िकेल का याचा ववचार िासनपातळीवरिी िोत 
आिे.  
      िैक्षणणक वर्व २०२०-२१ मधे्य ववद्यार्थ्ाांच्या शिक्षणासाठी दीक्षा ऍप, रेहडओ, टेशलणव्हजन,अध्ययन व्यवस्थापन प्रणाली (LMS) 
याांचा वापर करण्यासाठी सुद्धा िासन प्रयत्निील आिे. त्ाचाच एक भाग म्हणून दीक्षा ऍप्लिकेिनचा वापर मुलाांच्या अध्ययनासाठी 
करण्याचा एक छोटासा प्रयत्न िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपात आम्ही करत आिोत. िैक्षणणक हदनदशििका स्माटव पीडीएफ रूपात असून 
यामधे्य हदलेल्या अध्ययन स्त्रोताांवर स्पिव केल्यास सांबांमधत ई-साहित् आपल्यासमोर णव्हहडओरूपामधे्य हदसेल. िैक्षणणक 
हदनदशििका पािताना इांटरनेट कनेक्टिणव्हटीची समस्ा जाणवत असल्यास रेंज आिे अिा रठकाणी जाऊन सांबांमधत ई-साहित् दीक्षा 
ऍिीकेिनवरून आपण डाऊनलोड करु िकतो व इांटरनेट कनेक्टिणव्हटी नसलेल्या रठकाणी ऑफलाईन वापरू िकतो. 
     मिाराष््ट राज्यातील सववच ववद्याथी व पालक सिजपणे वापर करू िकतील असा जून, जुलै व ऑगस्ट २०२० या महिन्याांसाठीचा 
अध्ययन साहित्स्त्रोताांचा सांच िैक्षणणक हदनदशिि केच्या रूपामधे्य आपणा सवाांसाठी उपलब्ध करून देत आिोत. प्राप्त पररस्थस्थतीत 
उपलब्ध अध्ययन स्रोताांच्या मदतीने तयार केलेल्या िैक्षणणक हदनदशिि केस शिक्षक, पालक व ववद्याथी सकारात्मक प्रवतसाद देतील 
असा ववर्श्ास वाटतो. िैक्षणणक हदनदशिि केचा उपयोग आपल्या पाल्याचे क्रकिं वा आपल्या ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन सुकर करण्यासाठी 
नक्कीच िोईल अिी आिा आिे.  
    िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी पालक आणण शिक्षकाांच्या मागवदिवनाखाली वापरावयाची आिे.तसेच शिक्षकाांनी फोन 
कॉल,  व्हाट्सअप या माध्यमातून ववद्याथी आणण पालक याांच्या सांपकावत रारॄन  िैक्षणणक हदनदशिि केच्या साह्याने मुलाांचे शिक्षण 
आनांददायी कसे िोईल यासाठी प्रयत्न करावयाचा आिे. ववद्यार्थ्ाांनी िैक्षणणक हदनदशिि केचा वापर करत असताना पालक आणण 
घरातील इतर वडीलधारी मांडळी तसेच मोठे बिीण-भाऊ याांच्या देखरेखीखाली अध्ययन साहित् वापराव.े िैक्षणणक  हदनदशिि केमधे्य 
अध्ययनस्त्रोत म्हणून दीक्षा ॲप वरील सांबांमधत घटकाांचे ई साहित् हदले आिे. या साहित्ाचा वापर सांदभव म्हणून करण्यापूवी 
शिक्षकाांिी चचाव करणे आवश्यक आिे त्ाचप्रमाणे शिक्षकाांच्या सूचननेुसार पाठ्यपुस्तकाांचािी वापर आवश्यक आिे. 
      केवळ िैक्षणणक हदनदशििका परुवल्याने ववद्यार्थ्ाांचा अभ्यास पूणव िोणार नसून शिक्षकाांनी सतत पालक व ववद्यार्थ्ाांच्या सांपकावत 
रािण ेत्ाांच्यािी चचाव करण,े त्ाांना कािी प्रश्न ववचारण ेया माध्यमातून ववद्यार्थ्ाांचे सातत्पूणव सवांकर् मूल्यमापन करावे. ववद्यार्थ्ाांवर 
सतत ऑनलाईन चाचण्याांचा मारा करणे योग्य नािी. त्ाचप्रमाणे लेखी गृिपाठ, स्वाध्याय आणण चाचण्यायामुळे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन 
कां टाळवाण ेिोणार नािी याचीिी दक्षता शिक्षकाांनी घेण ेआवश्यक आिे. त्ाच प्रमाण े ववद्याथीवनिाय या वनयोजनामधे्य लवमचकता 
सुद्धा असावी. 
र्शक्षकांसाठी सूिना : 

1. िैक्षणणक हदनदशििका सवव शिक्षकाांनी आपल्या सवव ववद्यार्थ्ाांपयांत पोिचवावी. 
2. िैक्षणणक हदनदशििका ववद्यार्थ्ाांनी वापरायला सुरू करण्यापूवी शिक्षकाांनी सवव वापरकत्ाव ववद्यार्थ्ाांिी व 

पालकाांिी फोन, णव्हडीओ कॉल, ग्रुप कॉल,कॉन्फरन्स कॉल  करून सांवाद साधावा आणण िकै्षणणक हदनदशििका 
वापरून अभ्यास कसा करावा याबद्दल मागवदिवन करावे. 

3. वगवशिक्षकाांनी ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद साधताना फभ्य अभ्यासबद्दल बोलू नये. िा सांवाद अनिपचाररक असावा. 
ववद्याथी, कुटुांब, सध्याची हदनचयाव व घरात सध्या स्वीकारलेली जबाबदारी, आजूबाजूच्या पररस्थस्थतीबाबत त्ाच े
मत याबद्दल चचाव करून शिक्षक - ववद्याथी सांबांध रॅढ िोतील याची काळजी घ्यावी. 

4. वगवशिक्षकाांनी, ववर्यशिक्षकाांनी पाठ शिकताना पुस्तकाचा कसा वापर कसा करावा याबद्दद्दल सचूना द्याव्यात. 
5. प्रत्ेक पाठाचे ई-साहित् बघण्यापूवी व बमघतल्यानांतर काय करावे याबद्दलिी ववद्यार्थ्ाांना साांगावे. 



 
 

6. त्ाचप्रमाणे पाठातील ई-साहित्ािी सांबांमधत समाांतर उपिम आणण स्वाध्याय ह्याबाबतीत ववद्यार्थ्ाांिी सांवाद 
साधावा. 

7. वनयममत अभ्यासाला पयावय म्हणून आपण दीक्षा ऍपचा वापर आपण करत नािी आिोत तर शिक्षक आणण 
ववद्याथी याांच्यातील आांतरक्रियेतून जे ववद्यार्थ्ाांचे अध्ययन घडते त्ाला पूरक साहित् क्रकिं वा िकै्षणणक साहित् 
म्हणून ई -साहित्ाचा वापर करणे अपशेक्षत आिे. 

8. िैक्षणणक हदनदशिि केमधे्य देण्यात आलेल्या कृतीशिवाय शिक्षकाांनी आपल्या स्तरावर इतर आवश्यक कृती व 
उपिम ववद्यार्थ्ाांना पुरववण्यास िरकत नािी. 

शैक्षणणक ददनदर्शिका वापरण्यासाठी प्रवद्याथी व पालक यांच्याकररता  महत्वाच्या सूिना : 
 

1. िैक्षणणक हदनदशििका म्हणजे पाठ्यपुस्तकातील पाठाांवर आधाररत वनयोजन असून त्ाचा उदे्दि ववद्यार्थ्ाांच े
अध्ययन सलुभ करणे िा आिे. 

2. िैक्षणणक हदनदशिि केनुसार अध्ययन करताना यावर्ी आपल्याला पुरवलेल्या नवीन पाठ्यपसु्तकाांचा उपयोग 
करावा. 

3. दीक्षाऍप पािण्यापूवी एकदा पाठ्यपुस्तकातनू सांबांमधत पाठ वाचावा. त्ाचप्रमाणे ई-साहित् पाहिल्यानांतरिी ई-
साहित्ातील अध्ययन घटक पनु्हा वाचणे अमधक फायदेिीर ठरेल. 

4. पाहिलेल्या आणण वाचलेल्या अध्ययन घटकाांत कािी समस्ा असल्यास ती आपले पालक, घरातील ज्येष्ठ 
व्यभ्यी, मोठे बिीण-भाऊ शिक्षक याांच्यािी चचाव करावी. 

5. एक पाठ अभ्यासून सांपल्यानांतर त्ावरील स्वाध्याय पूणव करावा व िक्य झाल्यास तो घरातील जे्यष्ठाांकडून 
तपासून घ्यावा. 

6. दररोज प्रत्ेक ववर्याचा अभ्यास करण्याची सवय लावून घ्या. 
7. ठराववक कालावधीनांतर शिक्षकाांनी पाठवलेल्या चाचण्यािी सोडवा. 
8. ई-साहित् वापरताना घरातील ज्येष्ठ व्यभ्यींच्या सावनध्यातच रिा.  
9. ई-साहित् सलगपणे न पािता प्रत्ेक ववर्य सांपल्यानांतर थोडी ववश्ाांती घ्या. मोबाईल क्रकिं वा इलेक्ट्रॉवनक गॅजेट 

कािी वेळासाठी दूर ठेवा. 
10. इ.१ ली व २ रीच्या ववद्यार्थ्ाांनी दीक्षा ऍप व पाठ्यपुस्तक घरातील वडीलधाऱ्या मांडळींच्याच मदतीने वापरायच े

आिे. 
11. आवश्यक तेथे साांवगतलेल्या कृती, प्रयोग क्रकिं वा उपिम करण्यापूवी वडीलधाऱ्या मांडळींना त्ाची कल्पना द्या 

अथवा त्ा कृती क्रकिं वा उपिम त्ाांच्या मदतीनेच करा.  
12. हदनाांक २४/०७/२०२० च्या िासन वनणवयानुसार िकै्षणणक वर्व २०२० साठी कोव्हीड-१९ या कोरोना ववर्ाणूच्या 

प्रदुभाववाच्या पािवभूमीवर इयत १ ली ते १२ वी चा पाठूयिम २५% कमी करण्यात आललेा आिे. तरीिी 
ववद्यार्थ्ाांनी सदर िासन वनणवयानुसार कमी केललेा पाठ्यिमाचे अवलोकन करावे. या पाठ्यक्र्माच े
स्वयांअध्ययन करण्यासाठी पाठ्यपुस्तकातील सवव घटकाांचा समावेि हदनदशिि केत करण्यात आललेा आिे. 

13. िैक्षणणक वर्व िे एवप्रल 2021 अखेर समाप्त िोत.ेत्ा अनरु्ांगाने एवप्रल 2021 अखेर पयांतचा ववचार करून 

हदनदशििका तयार करण्यात आली आिे.लिान इयत्ताांसाठी एवप्रल महिन्यापयांतचे तर मोठ्या इयत्ताांसाठी माचव 
अखेर पयांतची हदनदशििका तयार करण्यात आली आिे याची सवाांनी नोंद घ्यावी. 

14. िैक्षणणक हदनदशिि केमधील शलिंक open िोत नसल्यास सदर घटकािी सांबांमधत ई-साहित् DIKSHA APP 
च्या माध्यमातून आपणास पािता येईल. यासाठी DIKSHA APP आपल्या मोबाईल मधे्य DOWNLOAD 
करून घ्यावे. तसेच पाठ्यपसु्तकामधे्य देण्यात आलेल्या QR CODE DIKSHA APP मधून SCAN करून 
िी पािता येईल. 



 
 

 
 

 

राज्य शैक्षणणक संशोधन व िर्शक्षण पररषद, महाराष्ट्र, पुण े

 
 

शैक्षणणक ददनदर्शिका 
माहे – डडसेंबर २०२० ते एप्रिल २०२१ 

 

 

 

 

 

DIKSHA APP DOWNLOAD करण्यासाठी  येथे क्लिक करा 
 

 



 
 

इयत्ता:- अठवी 

माहे –डिसेंबर २०२०                                                प्रवषय – मराठी 

अठविा अध्ययनननष्पत्ती

क्रम ांक 

पाठाच ेनाव ऄध्ययन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

पडहला  

08.01.01 

08.01.03 

08.01.05 

08.01.08 

 

११)स्वामी 

डववेकानंदांची 

भारतयात्रा 

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_312681
62204444262413534?d
ialCode=M2S6KR 

डवद्याथी पाठसमजपूववकवाचतील.  

पाठावरआधाररतप्रश्नपेढीतयारकरतील.  

डवद्याथी पाठातस्वामीजींचे गुण दर्ववणारी वाक्य र्ोधतील.  

जसे एकाग्र पासून एकाग्रताहेभाववाचकनामतयारहोते .त्याप्रमाणेता ,त्व,अळू ,पणा ह ेप्रत्यय लावून भाववाचक 

नामे तयार करा.  

खालील र्बदांचे डवरुद्धाथी र्बद डलहून वाक्य तयार करा . 

१)रदवस२) आनंद३) शेवट 

तुमच्या पररसरात गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या दोन व्यक्तींची माडहती डमळवून 

त्यांचासंरिप्तपररचयउल्लेखनीनीयकाय ाारवषयीवण नरलहा.  

डवसगवसंधी ईदाहरणांद्वारे समजून घेतील . 

ऄनुक्रमांक 52 वरील ईताऱ्याचे वाचन करून ददलेल्या प्रश्ांची ईत्तरे डलडहतील.  

पाठात स्वामींची राष्ट्रभक्ती कोणत्या प्रसंगातून ददसून अली त्याचे तुमच्या र्बदांत वणवन डलहा.  

दसुरा  08.01.10 

08.01.12 

08.01.14 

१२)गोधिी 
https://diksha.gov.in/ge

t/dial/M322ME  

 डवद्याथी कडवतेचे गायन करतील .  

कडवतेत अलेली  गोधिीची वचडर्धोे डलडहती ल व त्यावर अधाररत स्वतःला वाेत ऄसलेली वेगळी वचडर्धोे डलहा .  

डवद्याथी कडवतेतून गोधिीचा समजलेला ऄथव त्यांच्या र्बदात डलडहतील . 

गोधिी च्या रूपाने कौेंुडबक नात्यांमधील अठवणींचा गोफ डवणला अह ेया ओळीचा तुम्हाला समजलेला ऄथव 

https://diksha.gov.in/get/dial/M322ME
https://diksha.gov.in/get/dial/M322ME


 
 

08.01.17 डलहा.  

डवद्याथी त्यांच्या घरात अइ ऄर्ा ऄनेक ेाकाउ वस्तु पासून रेकाउ वस्तू बनवत ऄसते त्यांची नावे डलडहतील.  

पान क्रमांक 55 वर व 56 वरीलअलंकारकृतीसमजूनघेतील.  

डतसरा  

08.01.01 

08.01.03 

08.01.04 

08.01.10 

१३)पाड्यावरचा 

चहा 

https://diksha.gov.in/pl
ay/content/do_312665
3502143201281433?di
alCode=M3AXP2  

डवद्याथी पाठाचे वाचन करतील व पाठावर प्रश् पेढी तयार करतील.  

यापूवी 'वारली 'हा र्बद कोणत्या आयते्तत अला होता त्याचेपूव ज्ञानजागृतकरतील 

.आपल्याकडीलझोपडीवपाठाताीलखोपेीयातीलफरकस्पष्टकरा . 

पाठातील चहाची कृतीअनुक्रमेरलहा . 

पाठातआलेलेवाक्प्प्रचाररलहूनत्यांचावाक्प्यातउपयोगकराा.  

पानक्रमांक 63 वरीलअथालंकारकृतीसमजूनघेतील.  

चौथा  

08.01.01 

08.01.07 

08.01.10 

08.01.12 

08.01.14 

१४)फुलपाखरे 
https://diksha.gov.in/ge

t/dial/M3JTQP  

पाठांतअलेली 'जीवन' या र्बदाडवषयीची लेखकाची संकल्पनाडलडहतील . 

"बुद्धीने मनुधयाचे जीवन बहारीचे बनले पाडहजे "यावाक्प्याचातुम्हालासमजलेलाअथ रलहा.  

पाठातआलेलीरनसगातीलफुलेवफुलपाखनीरेआपल्यालाहीकाहीसदेंशदेतातकायारवषयीचतेुमचेमतरलहा.  

पररसरातीलकाहीफुलांचे डनरीक्षण करतील व त्यांचे दठे, पान ,फुले याडवषयीचीवचडर्धोे डलडहतील . 

पान क्रमांक 76 वरील र्बदकोिे ही कृती सो िवतील .  

"आपणसमजूनघेऊया " याकृतीचसेमजपूववकवाचनकरतील.  

 

 

 

 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3126653502143201281433?dialCode=M3AXP2
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126653502143201281433?dialCode=M3AXP2
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126653502143201281433?dialCode=M3AXP2
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126653502143201281433?dialCode=M3AXP2
https://diksha.gov.in/get/dial/M3JTQP
https://diksha.gov.in/get/dial/M3JTQP


 
 

इयत्ता:- अठवी 

माहे –जानवेारी२०२१                                                 प्रवषय – मराठी 

अठविा अध्ययनननष्पत्ती

क्रम ांक 

पाठाच ेनाव ऄध्ययन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

पडहला  

08.01.10 

08.01.12 

08.01.14 

१५)अळार्ी 

(कडवता)  

https://diksha.gov.in/
play/content/do_312
60527727480012826
575?dialCode=M3TP
SC  

डवद्याथीकडवता चालीवर म्हणतील.  

ह ेकेव्हा घिते ते डलहा 

१)बाप हुरिा वाेतो....... 

रवद्याथीआपल्यापररसरातीलशेतकऱयांचीमारहतीरमळवूनत्याच्यापेरणीच्याकामाच्याकृतीचाओघतक्प्तातयारक
रतील.  

'डपकणाऱ्याअन्नधान्यावरजगाचपेालनपोषणहोते' हेरवधानतुमच्याशब्दाांतस्पष्टकरा.  

दसुरा  08.01.10 

08.01.12 

08.01.14 

 

१५)आळाशी 
(करवता) 

https://diksha.gov.in/
play/content/do_312
60527727480012826
575?dialCode=M3TP
SC  

रवद्याथीकरवताचालीवरम्हणतील.  

डवद्याथी कडवतेतील यमक जुळणाऱ्या र्बदांच्या जोड्या र्ोधून डलडहतील. 

 

डतसरा  08.01.01 

08.01.05 

08.01.14 

 

 

१६)चोच आरण 
चारा 

https://diksha.gov.in/
get/dial/M43KTZ  

रवद्याथी पाठाच ेसमजपूव क भाषण करतील. 

रवद्याथी रकवी पिी व इतर पिी यांच ेफरक सांगतील. 

पाठातील म्हणींचा शोध घेऊन त्याच ेलेखनीनात उपयोग करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527727480012826575?dialCode=M3TPSC
https://diksha.gov.in/get/dial/M43KTZ
https://diksha.gov.in/get/dial/M43KTZ


 
 

चौथा  08.01.10 

08.01.11 

08.01.12 

08.01.16 

 

१६)चोच आरण 
चारा  

 

रवद्याथी पाठाच ेअस्खनीरलतपणे वाचन करतील व रवचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतील. 

पाठात आलेल्या पिांच्या नावांची यादी करा त्या पिांच्या नावासमोर त्यांची वरैशष्ये रलहा. 

 

इयत्ता:- अठवी 

माहे –फेब्रवुारी२०२१                         प्रवषय – मराठी 

अठविा अध्ययनननष्पत्ती

क्रम ांक 

पाठाच ेनाव ऄध्ययन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

पडहला  

08.01.08 

08.01.10 

08.01.12 

08.01.14 

१७)अन्नजाल 
(करवता) 

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260527728566272026577?dialCo
de=MC3CN5 

रवद्याथी करवता चालीवर म्हणतील.  

पुढील कृतीचा काय पररणाम होईल :- 

मानवाने प्राणयांना मारले तर.. 

अन्नसाखनीळी नष्ट झाल्याच ेदुष्पररणाम रवज्ञान अभ्यासातून स्पष्ट होणयासाठी 
आंतरजालाची मदत घ्या. 

 

दसुरा  
08.01.01 

08.01.04 
१८)जलददडी 

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260527729162649618832?dialCo
de=MCC8PS 

आपसात चचा करून वापरा आरण फेका या संस्कृतीत मोडणाऱया वस्तूंची यादी करा. 

 प्रदूषण टाळणयासाठी वस्तूंची रवल्हेवाट कशी लावावी याबद्दल तुमचे मत सांगा 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527728566272026577?dialCode=MC3CN5
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527728566272026577?dialCode=MC3CN5
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527728566272026577?dialCode=MC3CN5
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729162649618832?dialCode=MCC8PS
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729162649618832?dialCode=MCC8PS
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729162649618832?dialCode=MCC8PS


 
 

08.01.12 

 

 

 

 दकवा रलहा. 

प्लास्स्टक बंदीच्या रनण यामागील कारणांची चचा करा 

डतसरा  
 

08.01.14 

08.01.15 

 

१८)जलददडी 
https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260527729162649618832?dialCo
de=MCC8PS 

या पाठाच ेसमजपूव क वाचन करतील. 

पुढील सामारसक शब्दाचा रवग्रह करा पुढील:- 

भाजीपाला, सुखनी-दुखनी, 

स्त्री-पुरुष,केरकचरा 

चौथा  

08.01.06 

08.01.10 

08.01.12 

08.01.15 

१९)गे मायभ ू
(करवता) 

https://diksha.gov.in/play/content/do
_31260527729931878426578?dialCo
de=MCL4RF 

रवद्याथी करवता चालीवर म्हणतील.  

पुढील अथाच्या करवतेतील ओळी शोधून रलहा. 

"माझी भाषा मधुर आरण समृद्ध बनव. 

 शब्द सामर्थय  प्ररतभसामर्थय  प्राप्त झाल्याने गाणे गाईन". 

 

 

इयत्ता:- अठवी 

माहे –माचव२०२१       प्रवषय – मराठी 

पडहला  08.01.01 २०)शब्दकोश   - शब्दकोश कसा पहावा व तू पाहणयाचा क्रम कोणता असावा यावर चचा करा. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729162649618832?dialCode=MCC8PS
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729162649618832?dialCode=MCC8PS
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729162649618832?dialCode=MCC8PS
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729931878426578?dialCode=MCL4RF
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729931878426578?dialCode=MCL4RF
https://diksha.gov.in/play/content/do_31260527729931878426578?dialCode=MCL4RF


 
 

08.01.10 

08.01.11 

(स्थूलवाचन) शब्दकोशाचा तुम्हाला कळलेला उपयोग तुमच्या शब्दात रलहा. 

दसुरा  08.01.13 

08.01.15 

08.01.17 

२०)शब्दकोश 
(स्थूलवाचन)        - 

शब्दकोशासंबंधी खनीालील मुद्यांना धरून पररच्छेद तयार करा:- 

-शब्दकोशाचा उपयोग  

-शब्दकोश पाहणयाची उरद्दष्टे 

डतसरा  
08.01.07 

08.01.08 
२१) संतवाणी https://diksha.gov.in/get/dial/MD4VUQ 

शब्द हे संत तुकाराम महाराजाचंे सव स्व आहे या अथाची करवतेतील ओळ शोधून 
रलहा. 

शब्दांचे सामर्थय  अफाट असते या रवधानाबाबत तुमचा अनुभव रलहा. 

चौथा 08.01.14 

08.01.16 
२१) संतवाणी https://diksha.gov.in/get/dial/MD4VUQ 

 

 

 

 

इयत्ता:- अठवी 

माहे–एडप्रल२०२१                                 प्रवषय–मराठी 

परहला  

           - 
रितीय सत्र पररिा  

संकरलत मूल्यमापन 2 

https://diksha.gov.in/get/dial/MD4VUQ
https://diksha.gov.in/get/dial/MD4VUQ


 
 

 

दुसरा           - 
अरतररक्प्त पूरक 
माग दश न   

रतसरा 
 

अरतररक्प्त पूरक 
माग दश न   

चौथा 
 

अरतररक्प्त पूरक 
माग दश न   

 

 



 
 

इयत्ता:-आठवी 

माहे –ददसबंर-२०२०                           प्रवषय – दहिं दी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

गद्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

 

 

 

 

 

1 

 

08.15.01 

08.15.04 

08.15.10 

 

 

2.1.धरती का 
ऑगन मिके  

 

 छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे। 
 छात्र ववज्ञान के ववमभन्न खोज की जानकारी प्राप्त करेंगें । 
 मानवता के ववनािक िस्त्रास्त्र के पररणाम बताऍगें। 
 पद्याांि में आए लययुभ्य िब्दोंकी छात्र सारणी बनाएांगें। 
 छात्र कववता का भावाथव शलखेंगें। 

 

 

 

2 

08.15.05 

08.15.14 

08.15.03 

 

2.2 दो लघुकथाऍ 
(पुवावध) 

 

 छात्र पाठ में उल्लेणखत ववववध भार्ाओ की सूमच बनाएगें। 
 छात्र बुरे काम का बुरा फल का पररणाम बताऍगें। 
 छात्र किानी के पात्र और ममलनेवाली शसख बताऍगें।। 
 छात्र पाठ्याांि का सस्वर वाचन करेंगे । 

 

 
08.15.05 

08.15.14 

2.2 दो लघुकथाऍ 
(उत्तराधव) 

 
 छात्र जीभ का वचवस्व  कथा का सस्वर वाचन करेंगे । 
 पाठ्यािां स ेममलनेवाली शसख शलखेंगें । 
 जीभ और दॉतों के सवाांद पढ्गें । 
 पाठ्याांि में प्रयुभ्य मुिावरों का वाक्य में प्रयोग करेंगें । 



 
 

 

3 

08.15.03 

 

 छात्र कथा के माध्यम से नैवतक गुणोंका ग्रिण करेंग े। 

 

 

 

4 

08.15.05 

08.15.02 

08.15.03 

 

2.3 लकडिारा 
और वन (पुवावध) 

   

 छात्र वनों के कटाई दुष्ढररणाम को बताएगें। 
 लकडिारा और ग्रामीण के सांवाद छात्र अपने िब्दों म ेशलखेंगे । 
 छात्र पयाववरण िुद्दध करन ेऔर वर्ाव लाने में अपना योगदान शलखेंगे। 
 छात्र पाठ्याि का सस्वर वाचन करेंगें । 

 

 

माहे – िनवरी- 2021                          प्रवषय – दहिं दी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

गद्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

 

 

 

1 

08.15.05 

08.15.02 

08.15.03 

 

2.3 लकडिारा और वन 
(उत्तराधव) 

 

 छात्र छोटे पररवार ,पररश्म और ईमानदारी का मित्त्व बताऍगे । 
 छात्र किानी स ेममलनेवाली शसख  शलखेंगे। 
 छात्र पाठ्याि का सस्वर वाचन करेंगें । 
 छात्र मुिावरों का अथव और वाक्य में प्र्योग शलखेंगें। 

 



 
 

 

 

 

2 

08.15.02 

08.15.07 

08.15.11 

 

2.4 सििादव -सोमनस्   

 छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे। 
 छात्र समाज में व्याप्त नफरत ,स्वाथव ,आदी के दुष्ढररणाम बताऍगें । 
 भारत की ववमभन्नता और सांसृ्कवत का आांतरजाल स ेजानकारी छात्र प्राप्त करेंगें । 
 पद्याांि में आए लययुभ्य िब्दोंकी छात्र सारणी बनाएांगें। 
 भारत की ववववधता की जानकारी शलखेंगें। 

 

 

 

3 

08.15.02 

08.15.08 

08.15.09 

 

2.5 खेती स ेआई तब्दीशलयॉ 

(पुवावध) 
 

 छात्र आदीमानव के रिन-सिन की के तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगें। 
 मनुष्य ने खेती के पररवतवन की जानकारी प्राप्त करेंगें।  
 पां.जवािरलाल नेिरु द्वारा शलणखत पत्र स ेप्राचीन मानव का ववकास इस ववर्य 

का पठनकरेंगें। 
 पाठ्याि में आए प्रत्ेय युभ्य  िब्दोंकी छात्र सारणी बनाएांगें। 
 छात्र पाठ्याि का सस्वर वाचन करेंगें । 

 

 

 

4 

08.15.02 

08.15.08 

08.15.09 

 

2.5 खेती स ेआई तब्दीशलयॉ 

(उत्तराधव) 
 

 छात्र खेती में आए पररवतवन की जानकारी प्राप्त करेगें । 
 छात्र पाठ्याि का सस्वर वाचन करेंगें । 
 छात्र कृवर् क्षेत्र में क्रकए गए  नये-नये प्रयोग के लाभ बताऍगें । 
 खेती स ेममलनेवाले ववमभन्न उत्पाद के नामो की छात्र सूची बताऍगें । 

 

 



 
 

माहे – फरवरी- 2021                          प्रवषय – दहिं दी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

गद्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

 

 

1 

08.15.01 

08.15.03 

08.15.05 

 

2.7 स्वराज्य मेरा जन्मशसद्दध 
अमधकार िै(पुवावध) 

 

 छात्र लोकमान्य बाल गांगाधर जी का बरृचमचि त नारा बताऍगें । 
 छात्र आतांरजाल से आजादी आांदोलन के बारेंमें जानकारी प्राप्त करेंगे। 
 छात्र युवावस्था में िरीर का सबल िोन ेके कारण बताऍगें । । 
 टीळकजी के आझादी आांदोलन में सािस और स्विासन का मित्व शलखेंगें । 
 छात्र पाठ्याि का सस्वर वाचन करेंगें । 

 

 

 

2 

08.15.01 

08.15.03 

08.15.05 

 

2.7 स्वराज्य मेरा जन्मशसद्दध 
अमधकार िै(उत्तराधव) 

 

 छात्र ्आजादी आांदोलन की विटीि िासन के अत्ाचारों की जानकारी प्राप्त 
करेगें । 

 छात्र श्ीकृष्ड की शललाओ की कथा सुनेगे। 
 छात्र पाठ्याि का सस्वर वाचन करेंगें । 
 पद्याांि में आए उपसगव युभ्य िब्दोंकी छात्र सारणी बनाएांगें। 
 जन्मशसद्दध अमधकार की वविेर्ता छात्र शलखेंगें। 

 

3 

08.15.03 

08.15.07 

08.15.10 

 

व्याकरण   

 छात्र क्रिया के काल पररवतवन करेंगे। 
 छात्र अव्ययों का वाक्यमें प्र्योग करेंगे। 
 छात्र िब्दके भेद शलखेंगे . 

 08.15.05 रचना   छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे। 
 छात्र आकलन लेखन-गद्य पढकर प्रश्न तैयार करेगें 



 
 

 

4 

08.15.07 

08.15.13 

 

 

 

माहे – मािग - 2021                          प्रवषय – दहिं दी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

गद्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

 

 

1 

08.15.02 

08.15.07 

08.15.11 

2.9 निी कुछ इसस ेबढकर  

 छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे। 
 छात्र आतांरजाल से क्रकसान,कवव,बशलदावनयों  के बारेंमें जानकारी प्राप्त करेंगे। 
 समाज के ववमभन्न श्मजीवी घटकों की छात्र सूची बनाएांगें। 
 पद्याांि में आए लययुभ्य िब्दोंकी छात्र सारणी बनाएांगें। 
 छात्र कववता का भावाथव  शलखेंगें। 

 

 

2 

08.15.03 

08.15.07 

08.15.10 

 

व्याकरण  

 छात्र कववता का सस्वर गायन करेंगे। 
 छात्र श्ीकृष्ड की शललाओ की कथा सुनेगे। 
 सूरदास रमचत रचानोंकी जानकारी प्राप्त करेंगें। 
 पद्याांि में आए लययुभ्य िब्दोंकी छात्र सारणी बनाएांगें। 
 बालकृष्ड और माता के बीच सांवाद शलखेंगें। 

3  मौणखक परीक्षा और आवृत्ती 

4     मौणखक परीक्षा और आवतृ्ती 



 
 

 

माहे – अिेल - 2021                          प्रवषय – दहिं दी 

सप्ता
ह  

अध्ययन प्रनष्पत्ती 
कं्रमाक 

गद्य शीषगक  अध्ययन स्रोत  छात्र कृती 

1  व्ददतीय सत्र परीक्षा 

2  व्ददतीय सत्र परीक्षा 

  



 
 

 

इयत्ता : माहे :  २०२०                  गणणत              माहे :- डडसेंबर 

अध्ययन 
वनष्ढत्ती 
िमाांक 

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

M809 सूट व 
कममिन 

हडसेंबर आठवडा 
१,२ 

दीक्षाअॅपचा वापर (QR code), 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140203678842881243 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140206381629441284 

 

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या 
व्यभ्यीच्या मागवदिवनात व वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने 

सूट म्हणजे काय? सूटवरील उदािरणे,वस्तूच्या क्रकमतीवरील 
सूटचे सूत्र,सूटवरील ववववध उदािरणाांचा अभ्यास 

करणे,उदा.छापील क्रकमतीवरून िेकडा सूट काढणे,वविी क्रकमत 
काढणे,छापील क्रकमतीवर िेकडा सूट हदली असता वविी 

क्रकमतीवरून वस्तूची छापील क्रकमत काढणे इत्ादींचा अभ्यास 
करणे.कममिन म्हणजे काय ते समजून घेऊन त्ावरील 

उदािरणाांचा अभ्यास करणे.ररबेट म्हणजे काय ते उदािरणावरून 
समजून घेणे. 

पुववज्ञानावर आधाररत कािी प्रश्नाांचा अभ्यास 
करा.उदा.िेकडेवारी म्हणजे काय?िेकडेवारीला पुनः काय 

म्हणतात?िेकडेवारी दिवववण्यासाठी कोणते मचन्ह 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140206542274561223 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140209270538241209 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140209403494401210 

 

वापरतात?िेकडेवारीचे उदािरणे साांगा? 

खालील प्रश्नाांची उत्तरे साांगा? 

1) 200 चा िेकडा 5 क्रकती?                                                                                                                 
2) 1200 चे 15% म्हणजे क्रकती? 

खालील उदािरणाांचा अभ्यास करा. 

1) एका िटवची छापील क्रकिं मत 450  रुपये आिे.दुकानदाराने ते 
पुस्तक 405 रुपयाला ववकले तर िेकडा सूट क्रकती हदली? 

2) एका कपाटाची छापील क्रकिं मत 3500 रुपये असून त्ावर 
20 % सूट हदली असेल तर एकूण सूट क्रकती? वस्तूची वविी 

क्रकिं मत काढा?                                                                                         
3)छापील क्रकमतीवर 25 % सूट देऊन एक साडी 1200 

रुपयास ववकली तर त्ा साडीची छापील क्रकिं मत क्रकती िोती? 

4) एका दुकानदाराने खुचीची क्रकिं मत त्ाच्या मूळ क्रकिं मतीपेक्षा 
20 % ने वाढवून ववकताना ग्रािकास 15  % सूट देऊन ववकली 

,तर त्ा खुचीची क्रकिं मत मूळ क्रकिं मतीपेक्षा क्रकती टके्क अमधक 
ममळेल? 

5) रामलालने दलालामाफव त 10 स्थविं टल धान्य प्रवतस्थविंटल 
3500 रु. दराने ववकला.त्ाने 2% दराने दलालास दलाली 
हदली,तर धान्य ववकून रामलालला क्रकती रक्कम ममळाली?                                                                                  
6) खादी ग्रामोद्योग भाांडार मधून हदनेिने i) 2  िटव प्रत्ेकी 

450 रुपये ii) 2 सतरांज्या प्रत्ेकी 550 रुपये या दराने खरेदी 
केल्या.गाांधीजयांती वनममत्त त्ाला या खरेदीवर 20% ररबेट 
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ममळाले,तर ररबेटची एकूण रक्कम क्रकती?हदनेिने दुकानदाराला 
क्रकती रक्कम द्यावी? 

सरावसांच 9.1 व  9.2 सोडवावा. 

सांकीणव प्रश्नसांग्रि 1 सोडववणे. 

 

 बरृपदींचा 
भागाकार  

दीक्षाअॅपचा वापर (QR code),चाटव पेपरचा वापर करून बरृपादीच्या 
कोटीची सांकल्पना स्पष्ट करणे. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_312585424080805888115813 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140214025994241263 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या 
व्यभ्यीच्या मागवदिवनात व वनदिवनात दीक्षा AAP च्या 

सािाय्याने आपण बरृपदी का शिकतो? बरृपदी म्हणजे 
नेमके काय? बरृपदीचा वापर गणणताशिवाय इतर रठकाणी 

कसा करतात याची माहिती उदािरणाांसि जाणून 
घेणे,बरृपदीचे वगीकरण जाणून घेणे,हदलेल्या बरृपदीची 

कोटी ओळखणे. 
    या पदातील सिगुणक,घाताांक व चलपद ओळखा                                                                            

बैशजक रािीवरील बेरीज,वजाबाकी व गुणाकार या क्रियाांचा 
सराव व उजळणीसाठी कािी उदािरणाांचा अभ्यास करा. 
1) 3a + 5a =            2) 4x – x =               3) 

3y × y  =           4) (4x + 6y ) ×    
  

 

हदलेल्या शलिंकच्या आधारे,दीक्षा app च्या सिाय्याने एकपदीला 
एकपदीने भागणे,बरृपदीला एकपदीने भागणे,तसेचब  

बरृपदीला क्रद्वपाहदने भागणे याांचा उदािरणासि अभ्यास करा.व 
खालील उदािरणाांचा सराव करा. 
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a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140215248896001211 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_313000780350971904119 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&

contentId=do_3130140218297794561236 

 

                

1) 20    ÷  5x      2)    32    ÷  (− 8y) 

3)        ÷ (− p)      4)   25                   

5) (                 ÷  4x                           6)  
(18                          (                                                       

7) (20        12                                8)   
(                                                                    

9)  (12                              ÷ 

सरावसांच 10.1 व 10.2 सोडवा. 
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इयत्ता : माहे :  २०२१                   माहे:-िानेवारी 

अध्ययन 
वनष्ढत्ती 
िमाांक  

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

M819 
M823 साांख्यख्यकी   

दीक्षाअॅपचा वापर (QR code), 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content

&contentId=do_3130140218413301761305 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या मागवदिवनात व 
वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने मध्य म्हणजे काय? मध्य कसे काढतात? 
ववभाशजत स्तांभालेख,ितमान स्तांभालेख याांचा उदािरणाद्वारे अभ्यास करा.  ववभाशजत 
स्तांभालेख व ितमान स्तांभालेख याांची तुलना करणे व त्ाांचे फायदे साांगणे,व्यविारात 
अिा प्रकारच्या स्तांभाांचा उपयोग कुठे करता येईल िे िोधणे.                                                                                
उजळणीसाठी  कािी प्रश्न                                                           सरासरी किी 
काढतात? वारांवारता म्हणजे काय? प्राप्त माहितीवरून ता्ाांच्या खुणा देण.इत्ादींचा 
अभ्यास करणे.   प्राप्त माहितीवरून सरासरी किी काढतात त्ाचा  पुढील उदािरण 
सोडवून अभ्यास करा.                                                                             A:- 
1) रवीने स्वच्छता दूत म्हणून एका आठवड्यात सवेक्षण केलेल्या कुटुांबाांची सांख्या 
54,60,56,58,64,62.66 अिी आिे ,यावरून दररोज सवेक्षण केलेल्या कुटुांबाांची 
सरासरी काढा ?                                                                     2) इयत्ता 8 वी 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218413301761305
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218413301761305
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218413301761305
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218546667521224
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218546667521224
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218546667521224


 
 

6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140218546667521224 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content

&contentId=do_3130140175037480961253 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content

&contentId=do_3130140218971668481256 

 

मधील 20 ववद्यार्थ्ाांपैकी प्रत्ेक ववद्यार्थ्ावनी लावलेल्या रोपाांची सांख्या खालील 
वारांवारता सारणीत हदली आिे.यावरून प्रत्ेकाने लावलेल्या रोपाांचा माध्य काढण्यासाठी 
खालील चिकटी पूणव करा.व प्रश्नाांची उत्तरे शलिा?                   

  
     1) सवावत जास्त झाडे क्रकती ववद्यार्थ्ाांनी लावली?                         

         2) ज्या प्राप्ताांकाची वारांवाररता 5 आिे तो प्राप्ताांक कोणता?                                  

         3) N = ?             ƒ
  
  𝐱    = क्रकती?                        

         4) यावरून प्रत्ेक ववद्यार्थ्ावने लावलेल्या रोपाांचा मध्य काढा?  

B :- खालील हदलेल्या दोन  सारणीवरून हदलेल्या माहितीच्या आधारे स्तांभालेख 
काढा? माहितीवरून कोणत्ा उदािरणासाठी  ववभाशजत क्रकिं वा  ितमान स्तांभालेख याचा 
उपयोग करता येईल ते ठरवा? ववभाशजत व ितमान स्तांभलेखामध्ये नेमका कोणता फरक 
असतो? क्रकिं वा कोणत्ा बाबी लक्षात घ्याल? स्तांभालेख काढताना ववचारलेल्या पश्नाची 
उत्तरे शलिा? 

उदािरण  ि. 1) ववद्यामांहदर ववद्यालयात इयत्ता 8 वी मधील मागील तीन िैक्षणणक 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140218546667521224
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140175037480961253
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सत्रात शिष्यवृत्तीस बसणाऱ्या ववद्यार्थ्ाांची सांख्या खालीलप्रमाणे आिे. (स्तांभालेख 
काढा? ) 

 
उदािरण ि.2)  ववद्यामांहदर ववद्यालयात इयत्ता 8 वी मधील मागील तीन िैक्षणणक 
सत्रात शिष्यवृत्तीस बसणाऱ्या एकूण ववद्यार्थ्ाांपैकी पात्र िोणाऱ्या ववद्यार्थ्ाांची सांख्या 
खालीप्रमाणे आिे,यावरून कोणत्ा िैक्षणणक सत्रात ववद्यार्थ्ावचे पात्र िोण्याचे प्रमाण 
सवावत जास्त आिे ते ठरवा.                     (स्तांभालेख काढा? ) 

 
C :- 1) खालील आकृतीचे वनरीक्षण करून प्रश्नाांची उत्तरे शलिा? 

 

 
प्रमाण Y ऄक्षावर 1 सेमी = 5 

झािे  

      ऑगस्े मडहन्यात लावलेली झािे.              



 
 

       
      I ) हि आकृती कोणत्ा प्रकारच्या स्तांभालेखाची आिे ? 

II) सवावत जास्त झाडे कोणी लावली? 

III) जुलै महिन्यात सवावत कमी झाडे कोणी लावली? 

IV) सववताने वैिालीपेक्षा एकूण क्रकती झाडे जास्त लावली? 

  2) पुढील स्तांभालेखाचे वनरीक्षण करून प्रश्नाांची उत्तरे शलिा.                             

              Y अक्षावर 1 सेमी = 10 लोकसांख्या   

                     पदवी प्राप्त पुरुर्ाांचे प्रमाण                                                   
                      पदवी प्राप्त क्टस्त्रयाांचे प्रमाण      
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जुलै  



 
 

          
     1) वरील स्तांभालेख कोणत्ा प्रकारचा आिे ?                                    
     2) ििापूर गावातील एकूण पदवीप्राप्त लोकसांख्यापैकी क्टस्त्रयाांचे   
         पदवीप्राप्त करण्याचे प्रमाण क्रकती आिे?                                                         
     3) शसिं िगड आणण अजयपूर याांच्यापैकी कोणत्ा गावाांचे पदवीप्राप्त   
         करणाऱ्याांचे ितमान क्रकती जास्त आिे?                                    
     4) शस्रयाांचे पदवीप्राप्त करण्याचे सवावत कमी ितमान कोणत्ा गावाचे    
         आिे?                                                                                     
     5) रामपूर गावातील एकूण पदवीप्राप्त करणाऱ्याांची िेकडेवारी काढा? 

ितमान स्तांभालेख व ववभाशजत स्तांभालेख याांची उदािरणानुसार तुलनात्मक चचाव 
करा.याचा उपयोग व्यविारात  कुठे करता येईल?                        उदािरण सांग्रि 
11.1,11.2,11.3 सोडवा? 

                                                                                                                                                                                                                        



 
 

M805  एकचल 
समीकरण े  

दीक्षाअॅपचा वापर (QR code), 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content

&contentId=do_3130140219203747841237 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content

&contentId=do_3130140219304181761306 
 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksh
a_mobile%26utm_content%3Ddo_3125988802766
6841621857%26utm_campaign%3Dshare_content

&contentId=do_3130140219450900481212 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857? 

referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm

        पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या मागवदिवनात व 
वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने समीकरणाची उकल म्हणजे काय?समीकरण 
म्हणजे काय? समीकरण सोडववणे म्हणजे काय?ममळणारे समीकरण सत् कें व्हा 
असते?समीकरणाच्या दोन्ही बाजूवर करणाऱ्या क्रिया कोणत्ा? एकचल समीकरणाची 
उकल किी करावयाची? त्ावरील िाब्दब्दक उदािरणे इत्ादींचा अभ्यास करणे.   

A)कािी उदािरणाांचा अभ्यास करा.                                                              1) 
x + 6 = 10          2) p – 4 = 5   3)     

   
  = 5    4) 6x = 30                 

हदलेल्या शलिंकच्या आधारे दीक्षा app च्या सािाय्याने एकचल समीकरणाची उकल किी 
करावयाची यावरील उदािरणाांचा  अभ्यास करा. व खालील समीकरणे  सोडवा.                                                                                                            
1)      

   
 +1 = 10                          2)   

    
 

       

      
  3                         

 B) योग्य पयावय वनवडा                                                                                      
    1) x-7 =5                                                                                                             
    i) x = - 12   ii)  x = -2    iii) x = 12  iv)  x = 2                                                                        

    2)     
     

 = - 4                                                                                                              
    i) p = - 9    ii) – 20    iii) -1    iv) 20  

हदलेल्या शलिंकच्या आधारे दीक्षा app च्या सािाय्याने िाब्दब्दक उदािरणाचा अभ्यास करा 
व खालील उदािरणे सोडवा?                                            

1) एका अपूणाांकाचा छेद अांिापेक्षा 10 ने मोठा आिे. त्ाच्या छेदातून  4 वजा करून 
व अांिात 5 ममळववले असता    

        
  िा अपूणाांक ममळतो,तर तो अपूणाांक कोणता?                                                                                       

उदािरणसांग्रि 12.1 व 12.2 सोडवा                                                                                                                                                                 
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https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140219450900481212
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_content%3Ddo_31259888027666841621857%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140219450900481212
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857


 
 

इयत्ता : माहे : २०२१           फेबु्रवारी  २०२०-२०२१ 

_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130
140222290984961307 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988
8027666841621857? 

 
referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm
_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130

140222416322561256 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988

8027666841621857? 
referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm
_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130

140222550261761213 
https://diksha.gov.in/play/collection/do_3125988

8027666841621857? 
referrer=utm_source%3Ddiksha_mobile%26utm_c
ontent%3Ddo_31259888027666841621857%26utm
_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130

140222636687361308 
 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857


 
 

अध्ययन 
वनष्ढत्ती 
िमाांक  

पाठाचे नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 



 
 

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,आलेख कागद,रेस पेपर 
शजओजेिा app,शजओबोडव  

 

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या 
मागवदिवनात व वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने क्रत्रकोणाची 
एकरूपता,क्रत्रकोणाच्या एकरूपतेच्या कसोट्या 
उदा.बाकोबा,बाबाबा,कोबाको, कोकोबा क्रकिं वा बाकोको 
कसोटी,काटकोन क्रत्रकोणाची कणवभुजा कसोटी,इत्ादी घटकाांचा 
अभ्यास करणे. 

उजळणी:- 

 
वरील आकृतीचे वनरीक्षण करून ववचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे िोधा?                                                 
1) बाजू AB समोरील कोण कोणता?                       

2)  याांनी समाववष्ट केलेली बाजू कोणती?  
3) बाजू AB च्या लागत कोणते कोण आिेत? 
4) बाजू AB आणण बाजू AC याांनी समाववष्ट केलेला कोण कोणता? 

 कृती करा :-                                                           

 

             



 
 

M809  चिवाढ 
व्याज   

दीक्षाअॅपचा वापर (QR code), 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten

tId=do_3130140222998773761214 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten

tId=do_3130140223083970561264 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten

tId=do_3130140223184568321309 

 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598
88027666841621857?referrer=utm_source%3Dmo
bile%26utm_campaign%3Dshare_content&conten

tId=do_3130140223294668801159 

 

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या 
मागवदिवनात व वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने चिवाढ व्याज 
म्हणजे काय, ते उदािरणासि समजून घेणे,चिवाढव्याजाने येणारी रास 
व चिवाढव्याज किी काढावयाची ते समजून घ्या.सरळव्याज व 
चिवाढ व्याज यातील फरक समजून घेणे,चिवाढव्याजाच्या सूत्राचे 
उपाययोजन कसे करावयाचे ते समजून घेणे.दैनांहदन व्यविारात चिवाढ 
व्याजाच्या सूत्राचे उपाययोजन कसे करावयाचे िे उदािरणाद्वारे समजून 
घेणे.                                                   उिळणी म्हणून 
पूवगज्ञानावर आधाररत काही  िश्न:-                                                             
    व्याज म्हणजे काय?                                                                                                                         
    सरळव्याज काढण्याचे सूत्र  कोणते?                                                         
          खालील उदािरणाचा अभ्यास करून सरळव्याज व चिवाढ 
व्याज याांचा  अभ्यास करा. व उदािरणे सोडवा.                                                                  
1) श्ीधरने एका बँकेतून द.सा.द.िे. 8 दराने 1 वर्ावच्या परतफेडीच्या 
अटीवर 15,000 रुपये कजव घेतले,तर वर्ावअखेर त्ाांना व्याजासि 
क्रकती रक्कम द्यावी लागेल?                                                                                                
2)  श्ीधरने एका बँकेतून द.सा.द.िे. 8 दराने 1 वर्ावच्या परतफेडीच्या 
अटीवर 15,000 रुपये कजव घेतले,परांतु कािी कारणास्तव ती रक्कम 
तो 1 वर्ावनांतर बँकेत परत देऊ िकला नािी,तर दुसऱ्या वर्ी त्ाांला 
व्याजासि बँकेला क्रकती रक्कम  परत द्यावी लागेल ? 

3) 5,000 रुपयाचे 2 वर्ावचे द.सा.द.िे.दराने 10      
 
  दराने 

चिवाढव्याज  काढा?                                                                                     
4) 

         

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140222998773761214
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140222998773761214
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140222998773761214
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140222998773761214
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223083970561264
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223083970561264
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223083970561264
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223083970561264
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223184568321309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223184568321309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223184568321309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223184568321309
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223294668801159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223294668801159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223294668801159
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223294668801159


 
 

    
हदलेल्या शलिंकच्या आधारे दीक्षा app च्या सािाय्याने िाब्दब्दक 
उदािरणाचा अभ्यास करा व खालील उदािरणे सोडवा?                                        
1) एका रोपवारटकेत लावलेल्या एकूण रोपाांची सांख्या 400 
आिे,दरवर्ी 5% दराने लावण्यात येणाऱ्या रोपाांची सांख्या वाढववल्यास 
त्ा रोपवारटकेत 2  वर्ावनांतर एकूण क्रकती रोपे िोतील ?                                                                         
2) साहिलने एक मोटरसायकल  2018 मध्ये 70,000 रुपयास 
ववकत घेतली.घसाऱ्याचा दर द.सा.द.िे.10 असल्यास 2020 मध्ये 
त्ा मोटारसायकलची क्रकिं मत क्रकती असेल?                                                               

सरावसांच 14.1 व 14.2 सोडवा?                     



 
 

अध्ययन 
वनष्ढत्ती 
िमाांक  

पाठाचे 
नाव कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

M817  क्षेत्रफळ   

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,आलेख कागद,रेस पेपर,पतांग 
कागद,रांगीत कागद,शजओबोडव  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140223402229761285 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140223525437441257 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140223679119361215 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140223882772481286 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या मागवदिवनात 
व वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने ववववध आकृत्ाांचे के्षत्रफळ 
काढण्यासाठी सूत्राांचा वापर कसा करतात याचा अभ्यास करणे.                 
समाांतरभूज चिकोनाचे के्षत्रफळ,समभूज चिकोनाचे के्षत्रफळ कसे तयार 
करतात,समलांब चिकोनाचे के्षत्रफळ,क्रत्रकोणाच्या तीनिी बाजूची लाांबी हदली 
असता क्रत्रकोणाचे के्षत्रफळ (हिरोचे सूत्र HERONS FARMULA ) 
काढणे,त्ावरील उदािरणाांचा अभ्यास करणे. 

                            *  उिळणी *                                                                                      
* बरृभुजाकृती म्हणजे काय?                                                                      
* बांहदस्त बरृभूजाकृतीचे के्षत्रफळ कोणत्ा एककात मोजल्या जाते?                  
* चिरसाचे,आयताचे,काटकोन क्रत्रकोणाचे,क्रत्रकोणाचे क्षेत्रफळ याांचा   
   अभ्यास  करणे.           

                             * कृती *                                                                                
A :- 1) समांतरभूि िौकोनाच्या  के्षत्रफळािे सूत्र                               
कृती 1) एका कागदावर एक पुरेसा मोठा समाांतरभूज चोकोन ABCD 
काढा.वबिं दू A मधून बाजू BC वर लाांब काढा

 

.      कृती 2)   .   ABE िा  काटकोन प्रत्रकोण कापा.                                                                                  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223402229761285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223402229761285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223402229761285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223402229761285
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223525437441257
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223525437441257
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223525437441257
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223525437441257
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223679119361215
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223679119361215
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223679119361215
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223679119361215
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286


 
 

30140223882772481286 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140223995740161266 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140224129925121160 

 

 

 

 

                                                   
कृती 3)   तो सरकवत आकृतीत दाखप्रवल्यािमाणे  िौकोनाच्या उरलेल्या 
भागाला िोडा.                                                                                                                                                                           

 
आता आयात तयार झालेला हदसत आिे,म्हणून दोन्हींचे के्षत्रफळ समान 
आिे.यावरून समाांतर भूज चोकोनाचा पाया म्हणजे आयताची एक बाजू 
(लाांबी ) व त्ाांची उांची म्हणजे आय्ताची दुसरी बाजू (रुां दी )िोय. 

समाांतर भूज चोकोनाचे के्षत्रफळ = पाया × उांची                                                       
यावरून उदािरण सोडवा-1)एका सामान्ताभुवज चोकोनाचा पाया 10 से.मी.व 
उांची 7 से.मी.आिे तर त्ा क्रत्रकोणाचे के्षत्रफळ काढा?                            
B:- समभूि िोकोनािे के्षत्रफळािे सूत्र  

कृती 1) आकृतीत दाखववल्याप्रमाणे समभूज चिकोन काढणे,समभूज 
चिकोनाचे कारण परस्परास लांबदुभाजक असतात. 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223882772481286
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223995740161266
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223995740161266
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223995740161266
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140223995740161266
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140224129925121160
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140224129925121160
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140224129925121160
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140224129925121160


 
 

 
 

कृती 2 ) कणव १ मधून आकृती दुमडल्यास(FOLD) खालील क्रत्रकोणाची 
आकृती ममळेल.                                                                              
अपल्याला माहित आिे क्रत्रकोणाचे  क्षेत्रफळ =      

 
  पाया× उांची                                                                          

या रठकाणी पाया म्हणजे कणव १ व उांची म्हणजे कणव 2 चा अधाव म्हणून उांची 
=  कणव    

 
 

 
 

 

 

 

आता असे दोन क्रत्रकोण ममळून समभूज क्रत्रकोणाची बांहदस्त आकृती तयार 
झाली आिे यावरून                                                                                                                     

डत्रकोणाचे क्षेत्रफळ 

=
     

 
पाया×ईंची 

=     

 
कणव      

 कणव      

 
 



 
 

समभूज क्रत्रकोणाचे के्षत्रफळ = 2 ×क्रत्रकोण                                                                                                        
                                 = 2 ×      

 
कणव     कणव      

 
                                                                             

                                           =     

 
कणव      कणव 2  

                                  =      
 

कणावचा गुणाकार  

3) अिा प्रकारे हदलेल्या शलिं कच्या आधारे दीक्षा app च्या सािाय्याने 
समलांब चिकोनाचे के्षत्रफळाचे सूत्र तयार करा.                                                
कािी िाब्दब्दक उदािरणाचा सराव करा.                                                                                                
कृती 1 ) 

 
कृती 2  

 
आकृतींचे योग्य वनरीक्षण करून आकृतीत दाखववल्याप्रमाणे कृती शलिा त्ाच 
प्रमाणे समलांब चोकोनाचे क्षेत्रफळाचे सूत्र तयार करा.                        * 
अप्रनयममत आकारािे अंदािे क्षेत्रफळ काढणे*                                     
अवनयममत आकाराच्या आकृतीचे अांदाजे के्षत्रफळ कसे काढावयाचे याचा 



 
 

 

अभ्यास करा व खालील हदलेल्या अवनयममत आकाराचे अांदाजे के्षत्रफळ 
काढा?                                                                                                            
       a )                          b )                           c) 

                       
  हदलेल्या शलिंकच्या आधारे दीक्षा app च्या सािाय्याने क्रत्रकोणाच्या तीनिी 
बाजूची लाांबी हदली असता क्रत्रकोणाचे व वतुवळाचे के्षत्रफळाचे सूत्र तयार करा.                                                                                                                       
ववववध िाब्दब्दक उदािरणाचा अभ्यास करा.                                                  
सरावसांच  15.1,15.2,15.3,15.4 व 15.5 सोडवा. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

अध्ययन 
वनष्ढत्ती 
िमाांक  

पाठाचे 
नाव 

कालावधी अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 



 
 

M818  
पृष्ठफळ 

व 
घनफळ  

 

 

 

 

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,आलेख कागद,रेस पेपर,पतांग 
कागद,रांगीत कागद,शजओबोडव  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140226865561601238 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140226995159041216 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140227126722561217 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140227231498241239 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_312598880
27666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%2
6utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_31
30140227319070721226 

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या मागवदिवनात व 
वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने क्रत्रममतीय आकृत्ाांची                                                                            
ओळख करून घेणे,पृष्ठफळ व घनफळ यातील फरक समजून घेणे,वृत्तमचत्ती,   
इष्टीकाचीती,घन याांचे पृष्ठफळ व घनफळ काढणे,पृषे्ठ,शिरोवबिं दू,कडा असलेल्या 
घनाकृतीसांबांधी आयलरच्या सूत्राचा पडताळा करणे,                                                                              
खालील प्रत्रममतीय आकृत्ांना नावे द्या                                        
                   A)                                             B)                                 

            
                    C)                                           D)                        

                                         

घनफळाचे प्रमाणणत एकक याचा अभ्यास करा.घनफळाच्या एकक आकारावरून 
इष्टीकामचत्तीचीची आकृती तयार करा.घनफळ व इष्टीकामचत्तीची आकृती  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226865561601238
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226865561601238
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226865561601238
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226865561601238
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226995159041216
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226995159041216
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226995159041216
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140226995159041216
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227126722561217
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227126722561217
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227126722561217
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227126722561217
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227231498241239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227231498241239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227231498241239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227231498241239
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226


 
 

 काढण्यासाठी आलेख कागदाचा वापर करा.यावरून    

                                                           
वरील आकृतीचे वनरीक्षण करा,यातील घनाची  प्रत्ेक बाजू 1 से.मी. आिे व बाजू 1 
से.मी असलेल्या 20 घनापासून  इष्टीकामचत्तीची आकृती तयार झाली आिे. 
इष्टीकामचत्तीच्या आकृतीची लाांबी,रुां दी व उांची    यावरून त्ाचे घनफळ काढा?                                                                             
यावरून 1) इष्टीकामचत्तीचे घनफळ खालीलप्रमाणे ममळेल.याचा अभ्यास करा.       

     

2)  घनाचे घनफळ                         



 
 

 

3)वृत्तमचतीचे पृष्ठफळ  

 

5) वृत्तमचतीचे घनफळ  
 



 
 

    
 
हदलेल्या शलिंकवरील ववववध उदािरणाांचा अभ्यास व सराव करा                  
 
आयलरच्या सूत्रािा पडताळा करण्यासाठी खाली ददलेल्या तक्त्यािे 
प्रनरीक्षण करा,पडताळा करा. 



 
 

 

 
सरावसांच 16.1 ,16.2 ,16.3  चा सराव करा.                                                                                                 



 
 

     

 
वतुवळ-
जीवा व 

कां स  
 

दीक्षाअॅपचावापर (QR code),चाटव पेपर,आलेख कागद,रेस पेपर,पतांग कागद,रांगीत 
कागद,शजओबोडव  

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227319070721226 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227435069441227 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227593256961218 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227593256961218 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?
referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content
&contentId=do_3130140227678208001258 

 

 

 

पुस्तकातील QR code च्या  मदतीने घरातील मोठ्या व्यभ्यीच्या 
मागवदिवनात व वनदिवनात दीक्षा APP च्या सािाय्याने वतुवळाच्या जीवेचे 
गुणधमव व त्ावरील उदािरणे,वतुवळाच्या जीवेचे सांगत कां स,एकरूप कां स व 
त्ावरील उदािरणे याांचा अभ्यास करणे.  
 
शेिारील आकृतीत मबिंदू ओ हे वतुगळ कें द्र आहे आकृतीच्या संदभागने 
खालील  

    

 िश्नांिी उत्तरे र्लहा .  

वतुगळािी प्रत्रज्या,व्यास,िीवा यांिी नावे र्लहा?                         
वतुगळािा कें द्रीय कोन,लघुकंस,प्रवशालकंस,अधगवतुगळ कंस यांिी नावे 
र्लहा.  

कृती II :- कें द्र O असलेल्या वतुवळाची रेख EF हि जीवा काढा,कें द्र O मधून 
रेख EF वर रेख OM िा लांब काढा.रेख EF व रेख OM ची लाांबी मोजा 

कृती II :- कागदावर वेगवेग्ा त्रीज्याांची पाच वतुवळे काढा,प्रत्ेक वतुवळात 

https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227319070721226
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227435069441227
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227435069441227
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227435069441227
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227593256961218
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227678208001258
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227678208001258
https://diksha.gov.in/play/collection/do_31259888027666841621857?referrer=utm_source%3Dmobile%26utm_campaign%3Dshare_content&contentId=do_3130140227678208001258


 
 

 

एक जीव काढा.त्ा जीवेचा मध्यवबिं दू ममळवा.वतुवळकें द्र O व जीवेचा मध्य जोडा 
प्रत्ेक जीवेला आणण जीवेच्या मध्यवबिं दुला नावे द्या?वतुवळात तयार िोणारे कोन  
िे काटकोनात आिे क्रकिं वा नािी िे तपासा यासाठी कोनमापक क्रकिं वा गुण्याचा 
वापर करा. शलिंक वर हदलेल्या उदािरणाांचा अभ्यास करा. 

वतुगळाच्या िीवेिे संगत कंस  

                    

कृती 1) O कें द्र असलेले वतुवळ काढा,वतुवळातील एकरूप कां स  कोणते ते 
दाखवा त्ाांची नावे शलिा,जीवा कोणत्ा आिेत त्ाांची नावे शलिा.ककव टकाचा 
वापर करून जीवाांची लाांबी समान आिेत का ते तपासा,समान लाांबी असणाऱ्या 
जीवाांची नावे शलिा.यावरून वतुवळाच्या कोणत्ा गुणधमावचा तुम्ही पडताळा 
कराल? 

ववववध उदािरणाांचा अभ्यास करा,सरावसांच 17.1 व 17.2 सोडवा. 



 
 

आयत्ता : ८ वी      माह े: डिसेंबर २०२० ते एडप्रल २०२१ 

 माह े:  डिसेंबर २०२० 

डवषय कालावधी पाठाचे नाव ऄध्ययन डनधपत्ती क्रमांक ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

 Week 1 

Unit Three 

3.1 “Why?” 

 Chit Chat 

Activity 

 Poem 

 Communicates 

appropriately. 

 Enjoys poem. 

 Participates 

interestingly. 

https://diksha.gov.in/play/

content/do_31260462761

6980992112883?contentT

ype=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 Complete the word chain given on page 

no. 58 from textbook. 

 Week 2 

Unit Three 

3.1 “Why?” 

 English 

workshop 

 Learns new 

words, 

expressions and 

enriches 

vocabulary 

through 

reading. 

 Understands the 

poem with 

interest 

 Understands 

appreciation of 

the poem. 

https://diksha.gov.in/play/

content/do_31260462761

6980992112883?contentT

ype=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 Complete the web diagram given on page 

no. 58 from textbook. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604627616980992112883?contentType=Resource


 
 

 Week 3 

Unit Three 

3.2 The song of songs. 

 Chit-chat 

activity. 

 Lesson 

 Enjoys 

story. 

 Completes 

given task. 

 Enjoys chit-

chat 

activity. 

https://diksha.gov.in/play/

content/do_31260462801

4260224112887?contentT

ype=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 How was Akbar different from other rulers 

of that time. 

 What reason did Tansen give for his 

guruji‟s outstanding music.  

 Week 4 

Unit Three 

3.2 The song of songs. 

 English 

workshop. 

 Communica

tes properly. 

 Enriches 

vocabulary. 

 Writes 

proper 

answers. 

https://diksha.gov.in/play/conte

nt/do_312604628014260224112

887?contentType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 Collect any five stories of Akbar and 

Birbal. Write or present any one of them to 

your friends and parents. 

 माह े:  जानवेारी २०२१ 

 Week 1 

Unit Three 

3.3 Truth 

 Chit-chat 

activity. 

 Poem 

 Understands the 

main idea of 

poem. 

 Understands the 

benefits and 

importance of 

truth. 

 Enjoys poem 

with interest. 

 Communicates 

properly. 

https://diksha.gov.in/play/c

ontent/do_3126130391924

080642522?contentType=R

esource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 What are words compared to in the first 

two stanzas. 

 Where do painful words leave their scars. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628014260224112887?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource


 
 

 Completes 

given task 

attentively. 

 Week 2 

Unit Three 

3.3 Truth 

 English 

workshop. 

 

 Participates in 

English 

workshop 

interestingly. 

 Participates in 

written task. 

https://diksha.gov.in/play/c

ontent/do_3126130391924

080642522?contentType=R

esource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 Pick out antonyms and synonyms from the 

poem. 

 Week 3 

Unit Three 

3.4 The Two 

Gentlemen of 

Verona. 

 Lesson 

 Chit-chat 

activity. 

 story 

 Enjoys story 

 Learns new 

words, 

expressions and 

enriches their 

vocabulary. 

 Engages in 

conversation. 

 Narrates a 

story/incident. 

 Solves puzzles 

of words from 

text.  

https://diksha.gov.in/play/

content/do_31260462814

2301184112888?contentTy

pe=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 What is the story about? 

 How does the narrator help the two 

brothers, one day? 

 Week 4 

Unit Three 

3.4 The Two 

Gentlemen of 

Verona. 

 Enjoys story 

 Learns new 

words, 

expressions and 

enriches their 

https://diksha.gov.in/play/c

ontent/do_3126046281423

01184112888?contentType

=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code given on 

page no. 11 or click on given link. 

 Watch the videos. 

 Solve the puzzle of words given on page 

no. 71 from textbook. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3126130391924080642522?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628142301184112888?contentType=Resource


 
 

 

 English 

workshop 

 Language 

study. 

 Word play 

 Live English. 

vocabulary. 

 Engages in 

conversation. 

 Narrates a 

story/incident. 

 Makes acrostic. 

 Frames 

questions, 

sentences, etc. 

 What was the touching story told by the 

nurse? 



 
 

 माह े:  फेब्रवुारी २०२१ 

 Week 1 

Unit Four 

4.1 The Vet. 

 Chit-chat 

activity. 

 Poem. 

 Understands 

the poem. 

 Completes 

given tasks. 

 Communicates 

properly. 

 Writes 

appreciation. 

https://diksha.gov.in/pl

ay/content/do_3126046

28503937024219027?c

ontentType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code 

given on page no. 11 or click on given 

link. 

 Write any five illness of the animals 

in the poem, that you find most 

amusing/laughable. 

 Why have the giraffes got stiff nakes? 

 Week 2 

Unit Four 

4.1 The Vet. 

 English 

workshop. 

 Understands 

language by 

various 

activities. 

 Completes 

given task 

interestingly. 

https://diksha.gov.in/pla

y/content/do_31260462

8503937024219027?cont

entType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code 

given on page no. 11 or click on given 

link. 

Translate the names of zoo animals 

given in the poem, into your mother 

tongue. 

 Week 3 

Unit Four 

4.2 P.V. Sindhu – 

An Icon of Success. 

 Chit-chat 

activity. 

 Lesson 

 Enjoys 

different 

activities with 

interest. 

 Enjoys Chit-

chat activity. 

 Completes 

given task 

interestingly. 

https://diksha.gov.in/pla

y/content/do_31301644

73810042881478?conte

ntType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR Code 

given on page no. 11 or click on given 

link. 

 Around what age did Sindhu start her 

achievements in badminton. 

 What was Sindhu‟s first win at 

international level? 

 Week 4 

Unit Four 

 4.2 P.V. 

Sindhu – An 

 

 Participates in 

language 

https://diksha.gov.in/pla

y/content/do_31301644

73810042881478?conte

Use DIKSHA App & Scan QR Code 

given on page no. 11 or click on given 

link. 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604628503937024219027?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource


 
 

Icon of 

Success. 

 English 

workshop. 

 Language 

Study. 

study 

interestingly. 

 Participates in 

writing task. 

 Communicates 

properly. 

 Enriches 

vocabulary. 

 Identifies 

clauses. 

ntType=Resource   What role do Sindhu‟s parents play 

during her important matches. 

 What message does Sindhu convey in 

the last paragraph? 

 माह े:  माचव २०२१ 

 Week 1 

Unit Four 

4.3 Golden Chain. 

 Chit-chat 

activity. 

 Poem. 

 Understands 

main idea of 

the poem. 

 Communicates 

properly. 

 Completes 

given task 

interestingly. 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31271222469

3796864110409?contentTy

pe=TextBook  

Use DIKSHA App & Scan QR 

Code given on page no. 11 or click 

on given link. 

 What holds friends closely 

together? 

 Which possession is more 

precious than gold? 

 Week 2 

Unit Four 

4.3 Golden Chain. 

 English 

workshop 

 Participates in 

English 

workshop 

interestingly. 

 Communicates 

https://diksha.gov.in/play/c

ollection/do_31271222469

3796864110409?contentTy

pe=TextBook  

Use DIKSHA App & Scan QR 

Code given on page no. 11 or click 

on given link. 

 Read the poem and complete 

the web given on page no. 88 

https://diksha.gov.in/play/content/do_3130164473810042881478?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook
https://diksha.gov.in/play/collection/do_312712224693796864110409?contentType=TextBook


 
 

properly. 

 Makes use of 

words properly. 

 Participates in 

writing tasks. 

from textbook. 

 Week 3 

Unit Four 

4.4 The Unsinkable 

Ship. 

 Chit – Chat 

activity. 

 Lesson. 

 Understands 

main idea of 

the story. 

 Communicates 

properly. 

 Completes 

given task 

interestingly. 

 Writes about 

incidents. 

 Identifies 

dramatic 

devices.  

https://diksha.gov.in/play/c

ontent/do_3126046295362

35520112891?contentType

=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR 

Code given on page no. 11 or click 

on given link. 

 What was the damage caused 

to the ship? 

 How far had the Titanic 

sunk? 

 Week 4 

Unit Four 

4.4 The Unsinkable 

Ship. 

 English 

workshop 

 Language 

 Learns new 

words and 

enriches 

vocabulary. 

 Participates in 

language study 

interestingly. 

https://diksha.gov.in/play/c

ontent/do_3126046295362

35520112891?contentType

=Resource  

Use DIKSHA App & Scan QR 

Code given on page no. 11 or click 

on given link. 

 What does the word „Titanic‟ 

mean? 

 Where did the scientists find 

Titanic? 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629536235520112891?contentType=Resource


 
 

study.  Participates in 

writing task. 

 Enjoys 

language study 

and participates 

interestingly. 

 Understands 

the concept of 

Lesson. 

 Understands 

types of 

sentences. 

 Communicates 

properly. 

 Write out the summary in 12 

to 15 lines. 

 माह े:  एडप्रल २०२१ 

 Week 1 

Unit Four 

4.5 Festivals of 

North East India. 

 Chit – Chat 

activity. 

 Lesson. 

 Participates in 

Chit – Chat 

activity 

interestingly. 

 Participates in 

writing tasks. 

 Participates in 

language study 

interestingly. 

 Participates in 

https://diksha.gov.in/play/conte

nt/do_312604629887254528219

037?contentType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan 

QR Code given on page no. 

11 or click on given link. 

 How is Losar 

celebrated? 

 How do the villagers 

dance during the 

Wangala festival? 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource


 
 

writing task. 

 Week 2 

Unit Four 

4.5 Festivals of 

North East India. 

 English 

Workshop. 

 Communicates 

properly. 

 Makes use of 

phrases 

properly. 

 Makes noun 

forms of given 

verbs. 

 Participates in 

writing tasks. 

https://diksha.gov.in/play/conte

nt/do_312604629887254528219

037?contentType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan 

QR Code given on page no. 

11 or click on given link. 

 Read the lesson and fill 

up the table given on 

page no. 100 from 

textbook. 

 Week 3 

Unit two 

4.5 Festivals of 

North East India. 

 Language 

study. 

 

 Participates in 

writing tasks. 

 Participates in 

language study 

interestingly. 

 Understands 

tenses. 

https://diksha.gov.in/play/conte

nt/do_312604629887254528219

037?contentType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan 

QR Code given on page no. 

11 or click on given link. 

 Solve the questions of 

language study given on 

page no. 102 from 

textbook. 

 

 Week 4 
 Live English. 

 Page no. 103 

 

 Completes 

given task 

attentively. 

https://diksha.gov.in/play/conte

nt/do_312604629887254528219

037?contentType=Resource  

Use DIKSHA App & Scan 

QR Code given on page no. 

11 or click on given link. 

 Work in pair with your 

https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource
https://diksha.gov.in/play/content/do_312604629887254528219037?contentType=Resource


 
 

 
 

 
 

  

 Understands an 

importance of 

historical 

places/tourist 

points. 

 Knows various 

places and their 

importance. 

friend and write down 

journey planning‟s and 

share it to your friends or 

parents. 

 



 
 

आयत्ता : अठवी  माह े: डिसेंबर 2020 त ेमाचव 2021  



 
 

डवषय मडहना  
अठविा 

क्रमाकं  
पाठाच ेनाव ईपघेक 

ऄध्ययन 

डनधपत्ती  

क्रमाकं 

ऄध्ययन ऄध्यापन स्रोत  डवद्याथी कृती 

सामान्य 

डवज्ञान 
डिसेंबर 1 

रासायडनक 

बदल व 

रासायडनक 

बंध 

प्रस्तावना 08.72.01 bit.ly/Rasaynikbandh1 रासायडनक बदलाचे गुणधमव वहीमध्ये डलहा 

सामान्य 

डवज्ञान 
डिसेंबर 2 

रासायडनक बदल व 

र्ाडबदक समीकरण 
08.72.04 bit.ly/rasaynikbandh2 

र्ाडबदक व रासायडनक समीकरण डलडहण्याचे डनयम ईदाहरणांसह  वहीमध्ये 

डलहा 

सामान्य 

डवज्ञान 
डिसेंबर 3 

मानवडनर्ममत 

रासायडनक बदल 
08.72.02 bit.ly/Rasaynikbandh3 

1. मानवडनर्ममत रासायडनक बदल स्पष्ट करा.2.कॅडल्र्यम काबोनेे + 

हायड्रोक्लोररक अम्ल -------> कॅडल्र्ऄम क्लोराआि + काबवन िाय ऑक्साइि + 

पाणी या ऄडभदक्रयेसाठी ऄसंतुडलत रासायडनक समीकरण  वहीमध्ये डलहा 

सामान्य 

डवज्ञान 
डिसेंबर 4 रासायडनक बंध 08.72.05 bit.ly/Rasaynikbandh4 

रासायडनक बंध ही संकल्पना स्पष्ट करा. 2.NaCl या अयडनक संयुगाचं्या 

डनर्ममतीचे आलेक्रॉन संरुपण वहीमध्ये रेखाेा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
डिसेंबर 5 सहसंयुज बंध 08.72.05 bit.ly/Rasaynikbandh5 

1. सहसंयुज बंध ही सकंल्पना स्पष्ट करा. 2.H2O या सहसंयुज संयुगाच्या 

डनर्ममतीचे आलेक्रॉन संरुपण रेखाेा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 1 

ईधणतेचे 

मापन व 

पररणाम 

प्रस्तावना 08.72.01 bit.ly/Ushnata1 ईध णतेचे डवडवध पररणाम दर्वडवणारी पाच ईदाहरणे वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 1 ईधणतेचे स्त्रोत 08.72.01 bit.ly/Ushnata2 

तुमच् या घरातील कोणत् या पदाथावपासून ईधणता डमळते त्यांची नाव ेवहीमध्ये 

डलहा. कें द्रकीय एकीकरण (Nuclear fusion) व कें द्रकीय डवभाजन (Nuclear 

fission) या डवषयी ऄडधकची माडहती आंेरनेेच्या माध्यमातून  डमळवा व ती 

वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 1 तापमान 08.72.01 bit.ly/Ushnatecheparinam पाठ्यपुस्तकातीलअकृती क्रमांक 14.2 र्ी संबंडधत कृती करून पहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 2 एकके 08.72.02 bit.ly/Ushnatecheparinam2 ईध णता अडण तापमान यांतील फरक वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 2 तापमापी 08.72.02 bit.ly/Ushnatecheparinam3 

पाठ्यपुस्तकातील पृष्ठ क्र.98 वरील अकृती क्रमांक 14.4 मधील तापमापींच् या 

प्रकारांचे प्रत् येकी एक ईपयोग वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 2 कॅलरीमापी 08.72.02 bit.ly/Ushnatecheparinam4 वहीमध्ये कॅलरीमापीची अकृती काढून रचना स् पध े  करा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 3 ईदाहरण 08.72.04 bit.ly/Ushnatecheparinam5 पाठात ददलेली र्ाडबदक ईदाहरणे समजावून घेउन वहीमध्ये सोिवा. 

http://bit.ly/Rasaynikbandh1
http://bit.ly/rasaynikbandh2
http://bit.ly/Rasaynikbandh3
http://bit.ly/Rasaynikbandh4
http://bit.ly/Rasaynikbandh5
http://bit.ly/Ushnata1
http://bit.ly/Ushnata1
http://bit.ly/Ushnatecheparinam
http://bit.ly/Ushnatecheparinam2
http://bit.ly/Ushnatecheparinam3
http://bit.ly/Ushnatecheparinam4
http://bit.ly/Ushnatecheparinam5


 
 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 3 

ईधणतेचे मापन व 

पररणाम - डवडर्ष्ट 

ईधमा 

08.72.05 bit.ly/Ushnatecheparinam6 डवडर्ध े  ईध माचे सूत्र वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 4 

ध्वनी 

प्रस्तावना 
08.72.03, 

08.72.04 
bit.ly/8dhvani1 

प्लाडस्ेकचे / कागदी दोन ग्लास घेउन त्याचं्यामध्ये दोरी बांधून खेळातला फोन 

बनवा. अपल्या डमत्र/मचडत्रणीचा अवाज दोरीमाफव त अपल्यापयंत पोहोचतो 

का? दोरीची लांबी कमी / जास्त करून हा प्रयोग करा व डनधकषव वहीमध्ये डलहा 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 4 

ध्वनी प्रसारण अडण 

माध्यम 

08.72.03, 

08.72.04 
bit.ly/8dhvani2 

चंद्रावरील ऄंतरळवीरांचे बोलणे एकमेकांना प्रत्यक्ष ऐकू येउ र्कत नाही. याचे 

सकारण स्पष्टीकरण वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 4 

ध्वनी तरंगांची 

वारंवाररता 
08.72.02 bit.ly/8dhvani3 

ध्वनीची वारंवाररता मोजणारे ऄँप भ्रमणध्वनीवर िाईनलोि करून डवडवध 

ध्वनीची वारंवाररता मोजा व ती वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 5 

ध्वनी क्षेपकापासून 

ध्वनी डनर्ममती 

08.72.03, 

08.72.04 
bit.ly/8dhvani4 ध्वडनक्षेपकाची ऄंतगवत रचना स्पष्ट करणारी अकृती वहीमध्ये काढा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
जानेवारी 5 ध्वनी अडण संगीत 

08.72.11, 

08.72.01 
bit.ly/8dhvani5 

डवडवध वाद्यांची जस ेतबला, सनइ, डगेार आ. डचत्रे डमळवून त्यातून 

ध्वडनडनर्ममती कर्ी होते ते वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 1 

प्रकार्ाचे 

परावतवन 

प्रस्तावना 

08.72.03 

अडण 

08.72.04 

bit.ly/Prakashacheparivartan1 

प्रकार्ाचे परावतवन यावर अधाररत पान नं. 110 वरील कृती घरी करून पहा 

अडण डनरीक्षणे वहीत नोंदवा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 1 परावतवनाच ेडनयम 

08.72.04, 

08.72.11 
bit.ly/Prakashacheparivartan2 प्रकार् परावतवनाचे डनयम वहीमध्ये डलहून नामडनदडेर्त अकृती काढा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 2 

प्रकार् परावतवनाचे 

प्रकार 

08.72.01, 

08.72.02 
bit.ly/Prakashacheparivartan3 

डनयडमत व ऄडनयडमत परावतवन यातील फरक स्पष्ट करणारा तक्ता  वहीमध्ये 

तयार करा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 2 

कॅडलिोस्कोप(र्ोभा

दर्ी/चारुदर्ी) 

08.72.05, 

08.72.11 
bit.ly/Prakashacheparivartan4 

पाठ्यपुस्तकात पृष्ठ क्र. 113 वर ददलेल्या कृतीप्रमाणे ईपलबध साधनांचा वापर 

करून कॅडलिोस्कोप(र्ोभादर्ी/चारुदर्ी), पेररस्कोप/पररदर्ी तयार करा. 

http://bit.ly/Ushnatecheparinam6
http://bit.ly/8dhvani1
http://bit.ly/8dhvani2
http://bit.ly/8dhvani3
http://bit.ly/8dhvani4
http://bit.ly/8dhvani5
http://bit.ly/Prakashacheparivartan1
http://bit.ly/Prakashacheparivartan2
http://bit.ly/Prakashacheparivartan3
http://bit.ly/Prakashacheparivartan4


 
 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 3 

मानवडनर्ममत 

पदाथव 

मानवडनर्ममत पदाथव 08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth1 

तुमच्या घरात/र्ाळेत/सभोवताली अढळणाऱ्या वीस मानवडनर्ममत पदाथांची 

यादी तयार करा व त्याची नोंद वहीमध्ये करा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 3 प्रस्तावना-पदाथव 

 
bit.ly/Manavnirmitpadarth2 

तुमच्या  घरातील वस्तूमध्ये वापरण्यात अलेल्या  पदाथांचे पाठ्यपुस्तक पान 

क्र.116 वर ददलेल्या तक्त्यानुसार  वगीकरण करून तो तक्ता वहीमध्ये तयार 

करा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 3 प्लाडस्ेकचे गुणधमव 08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth3 

तुमच्याकि ेआंेरनेे ऄसेल तर प्लाडस्ेक डनर्ममती बाबत  माडहत डमळवून 

वहीमध्ये ती डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 3 

प्लाडस्ेक अडण 

पयाववरण 
08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth4 

 

प्लाडस्ेकच्या वापराचा पयाववरणावर कसा पररणाम होतो याबाबत माडहती 

गोळा करून ती वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 4 थमोकोल 08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth5 

तुमच्याकि ेआंेरनेे ऄसेल तर त्याअधारे थमोकोलच्या वापराचा पयाववरण व 

मानव यांच्यावर कसा दधुपररणाम होतो याबाबतऄडधक माडहती डमळवा व ती 

वहीमध्ये डलहा . 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 4 काच 08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth6 

तुमच्याकि े आंेरनेे ऄसेल तर त्याअधारे बांगिी कर्ी  बनवतात याचा 

डव्हिीओ पहा व त्याची माडहती वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 4 

काचेच ेप्रकार व 

ईपयोग 
08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth7 

काचेच्या प्रकारची यादी व त्याचे डवडवध ईपयोग याबाबतची माडहती  वहीमध्ये 

डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
फेब्रुवारी 4 

काचेचा 

पयाववरणावर 

होणारा पररणाम 

08.72.14 bit.ly/Manavnirmitpadarth8 

तुमच्याकि ेआंेरनेे ऄसेल तर त्याअधारे काचेचे  पयाववरणावर होणारे पररणाम 

र्ोधून ती माडहती वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 1 

पररसंस्था 

पररसंस्था-प्रस्तावना 
 

bit.ly/Parisanstha1 

तुमच्या पररसरात अढळणाऱ्या सजीव व डनजीव घेकांची यादी तयार करा व 

ती वहीमध्य ेडलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 1 भू-पररसंस्था 08.72.14 bit.ly/Parisanstha2 

गवताळ प्रदरे्ातील परीसंस्थेच्या संदभावत पाठ्यपुस्तक पान क्र.125 वरील तक्ता 

पूणव करून तो वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 1 पररसंस्थेची रचना 08.72.14 bit.ly/Parisanstha3 

जंगल पररसंस्थेतील डवडवध घेकांची माडहती पाठ्यपुस्तक पान क्र.125  वरील 

तक्त्यात डलहून तो तक्ता वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 1 

पररसंस्थेतील 

घेकांमधील 
08.72.14 bit.ly/Parisanstha4 

तुमच्या अजूबाजूला ऄसणाऱ्या पररसंस्थेचे डनरीक्षण करून त्याअधारे पान 

क्र.126 वरील तक्ता पूणव करून तो वहीमध्ये डलहा. 

http://bit.ly/Manavnirmitpadarth1
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth2
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth3
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth4
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth4
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth5
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth6
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth7
http://bit.ly/Manavnirmitpadarth8
http://bit.ly/Parisanstha1
http://bit.ly/Parisanstha2
http://bit.ly/Parisanstha3
http://bit.ly/Parisanstha4


 
 

अंतरदक्रया 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 2 वृक्ष एक पररसंस्था 

08.72.14 व 

08.72.15 
bit.ly/Parisanstha5 

पाठ्यपुस्तकातील पान क्र.125 वरील राष्ट्रीय ईद्यान/ऄभयारण्य याबाबत 

ददलेला तक्ता पूणव करून तो वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 2 जलीय पररसंस्था 

08.72.14व 

08.72.15 
bit.ly/Parisanstha6 

तुमच्याकि ेआंेरनेे ऄसेल तर त्याअधारे खािी पररसंस्था या सागरी 

पररसंस्थेडवषयी ऄडधक माडहती डमळवून ती वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 2 

मानवी हस्तक्षेपामुळे 

होणारा पररसंस्थाचंा 

ऱ्हास 

08.72.14व  

08.72.15 
bit.ly/Parisanstha7 

तुमच्याकि ेआंेरनेे ऄसेल तर त्याअधारे सागरी पररसंस्थेत मानवी 

हस्तक्षेपामुळे घिलेल्या दघुवेनांची माडहती डमळवून ती वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 3 

ताऱ्यांची 

जीवनयात्रा 

प्रस्तावना 
08.72.01, 

08.72.02 
bit.ly/Taryanchijivanyatra1  

1. दीर्मघका म्हणजे काय त ेसांगा.               2. आंेरनेच् या माध् यमातून दहा 

प्रखर ता-यांची माडहती डमळवून वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 3 ताऱ्यांच ेगुणधमव 

08.72.01, 

08.72.02 
bit.ly/Taryanchijivanyatra2  

1. सूयावचे गुणधमव वहीत नोंदवा.                2. तुम्ही जर सूयव ऄसाल तर तुमचे 

गुणधमव स्वतः च्या र्बदात वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 3 ताऱ्यांची डनर्ममती 08.72.08 bit.ly/Taryanchijivanyatra3  

आंेरनेेच्या माध्यमातून हबल दरु्मबणीची माडहती व डचत्रे डमळवून त्याची 

माडहती दणेारा तक्ता / चा वे तयार करा ककवा वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 4 ताऱ्यांच ेस्थचयव 08.72.08 bit.ly/Taryanchijivanyatra4  

श्वेत बेू, न्यूरॉन तारा, कृधण डववर याबद्दलची ऄडधकची माडहती डमळवा व 

वहीमध्ये डलहा. 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 4 

ताऱ्यांची ऄंडतम 

डस्थती 
08.72.08 bit.ly/Taryanchijivanyatra5  सूयावच ेरूपांतर कृध णडववरामध् ये होउ र्कते का ? सकारण वहीमध्ये डलहा 

सामान्य 

डवज्ञान 
माचव 4 

सूयावच्या 

वस्तुमानाच्या 8 ते 

25 पे वस्तुमान 

08.72.08 bit.ly/Taryanchijivanyatra6  जर सूयव नाहीसा झाला तर... याचे पररणाम अपल्या र्बदात वहीमध्ये डलहा. 

 
एडप्रल 1 सराव 

    

  
2 

डद्वतीय सत्र 

मूल्यमापन     

http://bit.ly/Parisanstha5
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इयत्ता : ८वी  माहे : डडसेंबर, २०२० 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती  

क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

नागवरकशास्त्र 

आठवडा 
पडहला 

(१ डडसेंबर ते 
०५ डडसेंबर) 

काही महत्तत्तवाचे 
न्यायालयीन डनणणय 
साांगून त्तयाआधारे 

भारतातील न्यायालयीन 
व्यवस्थेचे कायण स्पष्ट 
करतात. 

४. भारतातील  

न्यायव्यवस्था 

 

(प्रस्तावना) 

https://tinyurl.com/y6lt8rys 

 

(भारतातील न्यायव्यवस्त्था) 

https://tinyurl.com/y24r3yqp 

 

 

(न्यायमांडळाची रचना) 

https://tinyurl.com/y5vmtfa8 

(न्यायमांडळ स्त्वतांर ठेवण्यासाठी 
सांववधानाने केलेल्या तरतदुी) 

 भारतातील न्यायव्यवस्था या पाठाचे वाचन कर. 
 पाठाची प्रस्तावना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 भारतातील न्यायव्यवस्त्था याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 

डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 न्यायमांडळाची रचना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 न्यायमांडळ स्त्वतांर ठेवण्यासाठी सांववधानाने केलेल्या 

तरतदुी याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 सवोच्च न्यायालयाची काये याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 वजल्हा व दयु्यम न्यायालये याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 

उपक्रम- 

वशक्षकाांच्या मदतीने प्रथम मावहती अहवाल (FIR)कसा दाखल 

https://tinyurl.com/y6lt8rys
https://tinyurl.com/y24r3yqp
https://tinyurl.com/y5vmtfa8


 
 

https://tinyurl.com/y3zjz6ny 

(सवोच्च न्यायालयाची काये) 

https://tinyurl.com/y3b3sg8j 

(हे उदाहरण पाहा) 

https://tinyurl.com/y4n4czed 

(वजल्हा व दयु्यम न्यायालये) 

https://tinyurl.com/y6aol2oy 

करावा याची प्रवक्रया इतराांच्या मदतीने समजनू घे. 

इवतहास 

आठवडा 
दसुरा 

(०७ डडसेंबर 
ते १२ 
डडसेंबर) 

 ८. सडवनय काय 
देभांग चळवळ 

(पेशावरचा सत्याग्रह) 

https://tinyurl.com/y26v9wfp 

(गोलमेज पवरषद) 

https://tinyurl.com/y5omn9b
q 

 सडवनय काय देभांग चळवळ या पाठाचे वाचन कर. 
 पेशावरचा सत्याग्रह याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 गोलमेज पवरषद याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक 

ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
उपक्रम- 

सववनय काय देभांग चळवळीतील पढुील व्यक्तींच्या कायाववषयी 
अवधक मावहती वमळव. 

(अ) सरोवजनी नायडू (ब) खान अब्दलु गफारखान (क) बाबगेून ू
सैद 

 

https://tinyurl.com/y3zjz6ny
https://tinyurl.com/y3b3sg8j
https://tinyurl.com/y4n4czed
https://tinyurl.com/y6aol2oy
https://tinyurl.com/y26v9wfp
https://tinyurl.com/y5omn9bq
https://tinyurl.com/y5omn9bq


 
 

इवतहास 

आठवडा 
डतसरा 

(१४ डडसेंबर 
ते १९ डडसेंबर) 

 ८. सडवनय काय 
देभांग चळवळ 

(पणेु करार) 

https://tinyurl.com/yyfeurna 

 

 पणेु करार याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम-  

पाठात उल्लेख केलेली सववनय कायदेभांग 

चळवळीतील वठकाणे भारताच्या नकाशा 

आराखड्यात दशशव. 

इवतहास 

आठवडा 
चवथा 

(२१ डडसेंबर 
ते २६ 
डडसेंबर) 

सन १८७० ते 
स्वातांत्र्यप्राप्ती या 
काळातील वाटचालीचा 

आढावा घेतात. 

९. 
स्वातांत्र्यलढ्याचे 
अांडतम पवण 

(प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/y3qdp4ls 

(वक्रप्स योजना) 

https://tinyurl.com/y29wedjv 

(छोडो भारत चळवळ) 

https://tinyurl.com/y544q9fp 

(चला जाणनू घेऊया) 

https://tinyurl.com/yxnjesfl 

 

 स्वातांत्र्यलढ्याचे अांडतम पवण या पाठाचे वाचन कर. 
 पाठाची प्रस्तावना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 वक्रप्स योजना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक 

ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 छोडो भारत चळवळ याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
उपक्रम 

(१) आझाद हहद सेनेने वदलेल्या लढ्यातील घटनाांची कालरेषा 
तयार कर.  

इवतहास 

आठवडा 
पाचवा 

(२८ डडसेंबर 

 ९. 
स्वातांत्र्यलढ्याचे 
अांडतम पवण 

(प्रवतसरकाराांची स्त्थापना) 

https://tinyurl.com/y38mms5
x 

 प्रवतसरकाराांची स्त्थापना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 आझाद हहद सेना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

https://tinyurl.com/yyfeurna
https://tinyurl.com/y3qdp4ls
https://tinyurl.com/y29wedjv
https://tinyurl.com/y544q9fp
https://tinyurl.com/yxnjesfl
https://tinyurl.com/y38mms5x
https://tinyurl.com/y38mms5x


 
 

ते ०२ 
जानेवारी) 

 

(आझाद हहद सेना) 

https://tinyurl.com/y5knx3do 

 

(आझाद हहद सेनेचा पराक्रम) 

https://tinyurl.com/y3vhf83b 

 

(भारतीय नौदल व ववमान दलातील 
उठाव) 

https://tinyurl.com/y5swz3ao 

 

 आझाद हहद सेनेचा पराक्रम याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 भारतीय नौदल व ववमान दलातील उठाव याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम- 

१९४२ च्या छोडो भारत आांदोलनाची छायावचरे आांतरजालाच्या 
साहाय्याने वमळव. 

 

 

इयत्ता : ८ वी माहे : जानेवारी, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती क्रमाांक पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

नागवरकशास्त्र 

आठवडा पडहला 

(०४ जानेवारी ते 
०९ जानेवारी) 

राज्य/कें द्रशाडस त प्रदेशाांच्या 
लोकसभेच्या मतदारसांघ 

नकाशात स्वतःच्या मतदार 
सांघाचे स्थान डनक्चचत करून 

५. राज्यशासन (प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/y35wdabe 

 

 राज्यशासन या पाठाचे वाचन कर. 
 राज्यशासन या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी 

डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 ववधानसभा याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 

डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

https://tinyurl.com/y5knx3do
https://tinyurl.com/y3vhf83b
https://tinyurl.com/y5swz3ao
https://tinyurl.com/y35wdabe


 
 

स्थाडनक लोकप्रडतडनधींची नावे 
डलडहतात. 

(ववधानसभा) 

https://tinyurl.com/y675cgzo 

 

(मखु्यमांत्रयाांची काये) 

https://tinyurl.com/y49n5wwf 

 

(ववधानपवरषदेच्या एकूण सदस्त्याांची 
वनवडणकू खालीलप्रमाणे होते) 

https://tinyurl.com/y5umrxjh 

 

 मखु्यमांत्रयाांची काये याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 ववधानपवरषदेच्या एकूण सदस्त्याांची 
वनवडणकू खालीलप्रमाणे होते याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम- 

महाराष्र शासनाच्या अवधकृत सांकेतस्त्थळास भेट 
देऊन ववववध मांरी व त्याांच्या खात्याचा कारभार 
याववषयी मावहती वमळव. 

इवतहास 

आठवडा दसुरा 

(११ जानेवारी ते 
१६ जानेवारी   

 

 १०. सशस्त्र 
क्ाांडतकारी 
चळवळ 

 

 

 

 

(प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/yx8g7ssy 

 

 सशस्त्र क्ाांडतकारी चळवळ या पाठाचे वाचन कर. 
 सशस्त्र क्ाांडतकारी चळवळ या पाठाची प्रस्तावना 

पाहण्यासाठी डदलेल्या ललकला क्ललक करून 
क्व्हडडओ बघ. 

 अवभनव भारत याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 बांगालमधील क्राांवतकारी चळवळ याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम 

(१) क्राांवतकारकाांच्या जीवनावर आधावरत 

https://tinyurl.com/y675cgzo
https://tinyurl.com/y49n5wwf
https://tinyurl.com/y5umrxjh
https://tinyurl.com/yx8g7ssy


 
 

(अवभनव भारत) 

https://tinyurl.com/yyg8wyp5 

 

(बांगालमधील क्राांवतकारी चळवळ) 

https://tinyurl.com/y6z9z6dz 

नाटक,वचरपट पहा. 

इवतहास 

आठवडा डतसरा 

(१८ जानेवारी ते 
२३ जानेवारी) 

 १०. सशस्त्र 
क्ाांडतकारी 
चळवळ 

(इांवडया हाऊस) 

https://tinyurl.com/y5ovdylp 

 

(काकोरी कट) 

https://tinyurl.com/y2oznu3k 

 

(वचतगाव शस्त्रागारावरील हल्ला) 

https://tinyurl.com/yyzc5839 

 

 इांवडया हाऊस याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 काकोरी कट याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 वचतगाव शस्त्रागारावरील हल्ला याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक 
करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम- 

क्राांवतकारकाांच्या गाथा यावर आधावरत 

हस्त्तवलवखत तयार कर. 

इवतहास 

आठवडा चौथा 

(२५ जानेवारी ते 
३० जानेवारी) 

 ११. समतेचा लढा  

(प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/yxh29hnk 

 समतेचा लढा या पाठाचे वाचन कर. 
 समतेचा लढा या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी 

डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 कामगार सांघटन याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 

डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

https://tinyurl.com/yyg8wyp5
https://tinyurl.com/y6z9z6dz
https://tinyurl.com/y5ovdylp
https://tinyurl.com/y2oznu3k
https://tinyurl.com/yyzc5839
https://tinyurl.com/yxh29hnk


 
 

 

(कामगार सांघटन) 

https://tinyurl.com/yyx9lucf 

 

 

(समाजवादी चळवळ) 

https://tinyurl.com/y69tu2dv 

 

(स्त्स्त्रयाांचीचळवळ) 

https://tinyurl.com/y2kwbmje 

(दवलत चळवळ) 

https://tinyurl.com/yy8rgf9c 

 

(राजश्री शाहू महाराज) 

https://tinyurl.com/y34srh8y 

 

(डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर) 

 समाजवादी चळवळ याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्व्हडीओ बघ. 

 स्त्स्त्रयाांची चळवळ याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 दवलत चळवळ याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 राजश्री शाहू महाराज याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्व्हडीओ बघ. 

 डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर याडवषयी माडहती 
घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून 
क्व्हडीओ बघ. 

 

 

उपक्रम 

(१) डॉ.आनांदीबाई जोशी याांच्या जीवनावरील पसु्त्तक 
वाच. 

(२) राजषी शाहू महाराज याांचे चवरर वाच. 

https://tinyurl.com/yyx9lucf
https://tinyurl.com/y69tu2dv
https://tinyurl.com/y2kwbmje
https://tinyurl.com/yy8rgf9c
https://tinyurl.com/y34srh8y


 
 

https://tinyurl.com/y6k4te69 

 

 

इयत्ता : ८ वी माहे : फेबु्रवारी, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

नागवरकशास्त्र 

आठवडा पडहला 

(०१ फेबु्रवारी ते 
०६ फेबु्रवारी) 

 ६. नोकरशाही  

(प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/y5wyvulx 

 

(नोकरशाहीचे स्त्वरूप) 

https://tinyurl.com/y6ek7sa3 

 

 नोकरशाही या पाठाचे वाचन कर. 
 नोकरशाही या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 

क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 नोकरशाहीचे स्त्वरूप याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

इवतहास 

आठवडा दसुरा 

(०८ फेबु्रवारी ते 
१३ फेबु्रवारी) 

 ६. नोकरशाही (भारतातील नोकरशाहीचे महत्त्व) 

https://tinyurl.com/yxwfddjs 

 

(सनदी सेवाांचे प्रकार) 

 भारतातील नोकरशाहीचे महत्त्व याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 सनदी सेवाांचे प्रकार याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 

उपक्रम- 

https://tinyurl.com/y6k4te69
https://tinyurl.com/y5wyvulx
https://tinyurl.com/y6ek7sa3
https://tinyurl.com/yxwfddjs


 
 

https://tinyurl.com/y25v4qg4 

 

तमुच्या पवरसरातील सनदी सेवेत कायशरत असणाऱ्या एखाद्या 
अवधकाऱ्याची मलुाखत घेण्यासाठी प्रश्नावली तयार कर व मलुाखत 
घे. 

इवतहास 

आठवडा डतसरा 

(१५ फेबु्रवारी ते 
२० फेबु्रवारी) 

सन १८७० ते 
स्वातांत्र्यप्राप्ती या 
काळातील वाटचालीचा 

आढावा घेतात. 

१२. 
स्वातांत्र्यप्राप्ती 

 

(प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/y65fh8lg 

 

(वेव्हेल योजना) 

https://tinyurl.com/y38tknod 

 स्वातांत्र्यप्राप्ती या पाठाचे वाचन कर. 
 स्वातांत्र्यप्राप्ती या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी डदलेल्या ललक 

ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 वेव्हेल योजना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 

क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

इवतहास 

आठवडा चवथा 

(२२ फेबु्रवारी ते 
२७ फेबु्रवारी) 

 १२. 
स्वातांत्र्यप्राप्ती 

(प्रत्यक्ष कृवतवदन) 

https://tinyurl.com/y4z76l7p 

 

(भारतीय स्त्वातांत्रयाचा कायदा) 

https://tinyurl.com/y2n54jcn 

 

 प्रत्यक्ष कृवतवदन याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला 
क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 भारतीय स्त्वातांत्रयाचा कायदा याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम- 

ववववध सांदभशग्रांथ तसेच आांतरजालाच्या साहाय्याने स्त्वातांत्रय 
वमळाल्यावर सामान्य जनतेची काय प्रवतवक्रया होती, याववषयी 
मावहती वमळव. 

 

 

इयत्ता : ८ वी माहे : माचण, २०२१ 

https://tinyurl.com/y25v4qg4
https://tinyurl.com/y65fh8lg
https://tinyurl.com/y38tknod
https://tinyurl.com/y4z76l7p
https://tinyurl.com/y2n54jcn


 
 

ववषय कालावधी अध्ययन 
वनष्पत्ती क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

इवतहास 

आठवडा पडहला 

(०१ माचण ते ०६ 
माचण) 

 १३. 
स्वातांत्र्यलढ्याची 

पडरपूती 

 

 

(प्रस्त्तावना) 

https://tinyurl.com/y5d566yk 

 

(जनुागडचे ववलीनीकरण) 

https://tinyurl.com/y6exbqzd 

 स्वातांत्र्यलढ्याची पडरपूती या पाठाचे वाचन कर. 
 स्वातांत्र्यलढ्याची पडरपूती या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 जनुागडचे ववलीनीकरण)याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या 

ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 
 

इवतहास 

आठवडा दसुरा 

(०८ माचण ते १३ 
माचण) 

 १३. 
स्वातांत्र्यलढ्याची 

पडरपूती 

(हैदराबाद मसु्त्क्तसांग्रामातील 
मराठवाड्याचे योगदान) 

https://tinyurl.com/y5mgapk
m 

 

(फ्रें च वसाहतींचे ववलीनीकरण) 

https://tinyurl.com/y4obtodf 

 

 हैदराबाद मसु्त्क्तसांग्रामातील मराठवाड्याचे योगदान याडवषयी 
माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 फ्रें च वसाहतींचे ववलीनीकरण याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम- 

‘हैदराबाद मसु्त्क्त सांग्राम’ या ववषयावर वचर व मावहती सांकवलत कर. 

इवतहास आठवडा डतसरा  १४. महाराष्र (प्रस्त्तावना)  महाराष्र राज्याची डनर्ममती या पाठाचे वाचन कर. 

https://tinyurl.com/y5d566yk
https://tinyurl.com/y6exbqzd
https://tinyurl.com/y5mgapkm
https://tinyurl.com/y5mgapkm
https://tinyurl.com/y4obtodf


 
 

(१५ माचण ते २० 
माचण) 

राज्याची डनर्ममती https://tinyurl.com/y3mxz2nk 

 

(राज्य पनुरशचना आयोग) 

https://tinyurl.com/y5tpnjzy 

 

 महाराष्र राज्याची डनर्ममती या पाठाची प्रस्तावना पाहण्यासाठी डदलेल्या 
ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 राज्य पनुरशचना आयोग याडवषयी माडहती घेण्यासाठी डदलेल्या ललक 
ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

इवतहास 

आठवडा चवथा 

(२२ माचण ते २७ 
माचण) 

 १४. महाराष्र 
राज्याची डनर्ममती 

(सांयकु्त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना) 

https://tinyurl.com/y3fq6etr 

 

(सांयकु्त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना  

पढुील भाग) 

https://tinyurl.com/y3oogvnv 

 

 सांयकु्त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना याडवषयी माडहती घेण्यासाठी 
डदलेल्या ललक ला क्ललक करून क्व्हडीओ बघ. 

 सांयकु्त महाराष्र सवमतीची स्त्थापना  
        पढुील भाग याडवषयी माडहती     

           घेण्यासाठी डदलेल्या ललक ला क्ललक  

           करून क्व्हडीओ बघ. 

उपक्रम- 

महाराष्राच्या वनर्ममतीसाठी महत्त्वपणूश योगदान वदलेल्या व्यक्तींची 
मावहती वमळव. 

 

 

 

 

 

https://tinyurl.com/y3mxz2nk
https://tinyurl.com/y5tpnjzy
https://tinyurl.com/y3fq6etr
https://tinyurl.com/y3oogvnv


 
 

 

इयत्ता : ८ वी माहे : एडप्रल, २०२१ 

ववषय कालावधी अध्ययन वनष्पत्ती 
क्रमाांक 

पाठाचे नाव अध्ययन अध्यापन स्त्रोत ववद्याथी कृती 

इवतहास 

आठवडा पडहला 

(०५ एडप्रल ते  

१० एडप्रल) 

 

 

 

आकावरक व सांकवलत चाचणी क्रमाांक-२ 

 इवतहास 

आठवडा दसुरा 

(१२ एडप्रल ते  

१७ एडप्रल) 

इवतहास 

आठवडा डतसरा 

(१९ एडप्रल ते  

२४ एडप्रल) 

 

 

सराव 

इवतहास 

आठवडा चवथा 

(२६ एडप्रल ते  

३० एडप्रल) 

 



 
 

  



 
 

आयत्ता : ८वी माह े: डिसेंबर, २०२० 

डवषय कालावधी ऄध्ययन 

डनधपत्ती क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पडहला 

(१ डिसेंबर ते ०५ 

डिसेंबर) 

08.73G.09 

08.73G.10 

५. सागरी प्रवाह  https://tinyurl.com/y47udv8r 

 

https://tinyurl.com/y4r2kb8g 

 

सागरी प्रवाह बद्दल जाणून घ्या. ऄिचण 

अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकव  

साधा.    

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा दसुरा 

(०७ डिसेंबर ते १२ 

डिसेंबर) 

08.73G.09 

08.73G.10 

५. सागरी प्रवाह  https://tinyurl.com/yyje3kjc 

 

https://tinyurl.com/y47udv8r 

 

डक्षतीज समातंर सागरी प्रवाह व सागरी 

प्रवाहांचे मानवी जीवनावरील पररणाम या 

बद्दल सखोल माडहती सोबतची ललक तसेच  

पाठ्यपुस्तक व अंतरजाल यांच्या मदतीन े

डमळावा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा डतसरा 

(१४ डिसेंबर ते १९ 

डिसेंबर) 

08.73G.09 

08.73G.10 

५. सागरी प्रवाह  https://tinyurl.com/y2cxgpna 

 

https://tinyurl.com/y6a9owu9 

 

सागरी प्रवाह या बद्दल समजून घ्या व 

सुचडवलेल्या कृती करा. स्वाध्याय सोिवा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा चवथा 

(२१ डिसेंबर ते २६ 

डिसेंबर) 

08.73G.11 

08.73G.12 

६. भूमी ईपयोजन  https://tinyurl.com/yytaujwv 

 

https://tinyurl.com/y5z2vkrh 

 

भूमी ईपयोजन या बद्दल सखोल माडहती 

सोबतची ललक तसचे  पाठ्यपुस्तक व 

अंतरजाल याचं्या मदतीने डमळावा. 

https://tinyurl.com/y47udv8r
https://tinyurl.com/y4r2kb8g
https://tinyurl.com/yyje3kjc
https://tinyurl.com/y47udv8r
https://tinyurl.com/y2cxgpna
https://tinyurl.com/y6a9owu9
https://tinyurl.com/yytaujwv
https://tinyurl.com/y5z2vkrh


 
 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पाचवा 

(२८ डिसेंबर ते ०२ 

जानेवारी) 

08.73G.11 

08.73G.12 

६. भूमी ईपयोजन  https://tinyurl.com/y5w2glyb 

 

https://tinyurl.com/y6pazlnh 

 

भूमी ईपयोजनाच े प्रकार व नागरी भूमी 

ईपयोजन या बद्दल समजून घ्या व 

सुचडवलेल्या कृती करा. 

 

 

आयत्ता : ८ वी माह े: जानवेारी, २०२१  

डवषय कालावधी ऄध्ययन डनधपत्ती 

क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पडहला 

(०४ जानेवारी ते ०९ 

जानेवारी) 

08.73G.11 

08.73G.12 

६. भूमी 

ईपयोजन  
https://tinyurl.com/y4tmymgq 

 

https://tinyurl.com/yxf3kqpv 

 

संक्रमण प्रदरे् व ईपनगरे या  बद्दल जाणून घ्या. 
ऄिचण अल्यास डर्क्षकासंोबत दरूध्वनी द्वारे 

संपकव  साधा.    

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा दसुरा 

(११ जानेवारी ते १६ 

जानेवारी) 

08.73G.11 

08.73G.12 

६. भूमी 

ईपयोजन  
https://tinyurl.com/y36cf2hy 

 

https://tinyurl.com/yxvhlyyh 

 

जडमनीची मालकी व डमळकत पडत्रका या बद्दल 

समजून घ्या व सचुडवलेल्या कृती करा. स्वाध्याय 

सोिवा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा डतसरा 

(१८ जानेवारी ते २३ 

08.73G.13 

08.73G.14 

७. लोकसंख्या  https://tinyurl.com/y2q4ep7a 

 

लोकसंख्या, लोकसंख्या वाढ, लोकसंखेचे 

डवतरण, डवतरणावर पररणाम करणारे घेक, 
लोकसंख्येची घनता व रचना या  बद्दल जाणून 

https://tinyurl.com/y5w2glyb
https://tinyurl.com/y6pazlnh
https://tinyurl.com/y4tmymgq
https://tinyurl.com/yxf3kqpv
https://tinyurl.com/y36cf2hy
https://tinyurl.com/yxvhlyyh
https://tinyurl.com/y2q4ep7a


 
 

जानेवारी) 08.73G.15 

08.73G.16 

https://tinyurl.com/y46deffl 

 

https://tinyurl.com/y6ttkzms 

 

https://tinyurl.com/yyzb5bgq 

 

https://tinyurl.com/y5cs9mft 

 

https://tinyurl.com/y6c6go9f 

 

घ्या. ऄिचण अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी 

द्वारे संपकव  साधा.    

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा चवथा 

(२५ जानेवारी ते ३० 

जानेवारी) 

08.73G.13 

08.73G.14 

08.73G.15 

08.73G.16 

७. लोकसंख्या  https://tinyurl.com/y3muz834 

 

https://tinyurl.com/y3t3qda4 

 

https://tinyurl.com/yxnzn5mt 

 

https://tinyurl.com/y4oqhuor 

 

https://tinyurl.com/y4zvq2w7 

 

 

ललग गुणोत्तर, वयोगे प्रमाण व स्थलांतर तसचे 

स्थलांतराचे भौगोडलक स्पष्टीकरण याबद्दल 

सडवस्तरपणे समजून घ्या. 

https://tinyurl.com/y46deffl
https://tinyurl.com/y6ttkzms
https://tinyurl.com/yyzb5bgq
https://tinyurl.com/y5cs9mft
https://tinyurl.com/y6c6go9f
https://tinyurl.com/y3muz834
https://tinyurl.com/y3t3qda4
https://tinyurl.com/yxnzn5mt
https://tinyurl.com/y4oqhuor
https://tinyurl.com/y4zvq2w7


 
 

 

आयत्ता : ८ वी माह े: फेब्रवुारी, २०२१  

डवषय कालावधी ऄध्ययन 

डनधपत्ती क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पडहला 

(०१ फेब्रुवारी ते 

०६ फेब्रुवारी) 

08.73G.13 

08.73G.14 

08.73G.15 

08.73G.16 

७. लोकसंख्या https://tinyurl.com/y5b7j3hq 

 

https://tinyurl.com/y43pf26y 

 

https://tinyurl.com/y6x2ktvx 

 

महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची 

घनता या बद्दल माडहती घेउन 

स्वाध्याय सोिवा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा दसुरा 

(०८ फेब्रुवारी ते 

१३ फेब्रुवारी) 

08.73G.17 

08.73G.18 

08.73G.19 

08.73G.20 

08.73G.21 

८. ईद्योग  https://tinyurl.com/y2bqts6z 

 

https://tinyurl.com/yy5xx2vh 

 

https://tinyurl.com/yym27jar 

 

https://tinyurl.com/y3cs8nsz 

 

ईद्योग व ईद्योगांचे 

स्थाडनकीकरण या  बद्दल जाणून 

घ्या. ऄिचण अल्यास 
डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे 

संपकव  साधा.    

सामाडजकर्ास्त्र अठविा डतसरा 

(१५ फेब्रुवारी ते 

08.73G.17 ८. ईद्योग  https://tinyurl.com/y5j7evvd 

 

औद्योगीकरण व ईद्योगांचे 

सामाडजक दाडयत्व याबद्दल 

https://tinyurl.com/y5b7j3hq
https://tinyurl.com/y43pf26y
https://tinyurl.com/y6x2ktvx
https://tinyurl.com/y2bqts6z
https://tinyurl.com/yy5xx2vh
https://tinyurl.com/yym27jar
https://tinyurl.com/y3cs8nsz
https://tinyurl.com/y5j7evvd


 
 

(भूगोल) २० फेब्रुवारी) 08.73G.18 

08.73G.19 

08.73G.20 

08.73G.21 

https://tinyurl.com/y69nawlj 

 

https://tinyurl.com/y583rvvf 

 

https://tinyurl.com/y5qxfwjn 

 

सडवस्तरपणे समजून घ्या. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा चवथा 

(२२ फेब्रुवारी ते 

२७ फेब्रुवारी) 

08.73G.17 

08.73G.18 

08.73G.19 

08.73G.20 

08.73G.21 

८. ईद्योग  https://tinyurl.com/yxwbpedp 

 

https://tinyurl.com/y35tyf2y 

 

https://tinyurl.com/y5cv7bxm 

 

https://tinyurl.com/yxwbpedp 

 

औद्योडगकरण व पयाववरण तसेच 

जलसाक्षरता या बद्दल माडहती 

घेउन स्वाध्याय सोिवा. 

 

आयत्ता : ८ वी माह े: माचव, २०२१  

डवषय कालावधी ऄध्ययन 

डनधपत्ती क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पडहला 

(०१ माचव ते ०६ 

08.73G.22 

08.73G.23 

९. नकार्ाप्रमाण  https://tinyurl.com/y3lv43o2 

 

नकार्ाप्रमाण या बद्दल सखोल माडहती 

सोबतची ललक तसेच  पाठ्यपुस्तक व 

https://tinyurl.com/y69nawlj
https://tinyurl.com/y583rvvf
https://tinyurl.com/y5qxfwjn
https://tinyurl.com/yxwbpedp
https://tinyurl.com/y35tyf2y
https://tinyurl.com/y5cv7bxm
https://tinyurl.com/yxwbpedp
https://tinyurl.com/y3lv43o2


 
 

माचव) 08.73G.24 

08.73G.25 

https://tinyurl.com/y52l8myt 

 

https://tinyurl.com/yxhtwery 

 

अंतरजाल याचं्या मदतीने डमळावा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा दसुरा 

(०८ माचव ते १३ 

माचव) 

08.73G.22 

08.73G.23 

08.73G.24 

08.73G.25 

९. नकार्ाप्रमाण  https://tinyurl.com/y6gv9o5t 

 

https://tinyurl.com/y4cd7ju3 

 

नकार्ाप्रमाण डलडहण्याच्या पद्धती या बद्दल 

माडहती घेउन स्वाध्याय सोिवा. ऄिचण 

अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे संपकव  

साधा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा डतसरा 

(१५ माचव ते २० 

माचव) 

08.73G.26 

08.73G.27 

08.73G.28 

१०. क्षेत्रभेे  https://tinyurl.com/y6buo3vf 

 

क्षेत्रभेे या बद्दल सखोल माडहती सोबतची 

ललक तसचे  पाठ्यपुस्तक व अंतरजाल 

यांच्या मदतीने डमळावा. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा चवथा 

(२२ माचव ते २७ 

माचव) 

08.73G.26 

08.73G.27 

08.73G.28 

१०. क्षेत्रभेे  https://tinyurl.com/y44j8spx 

 

https://tinyurl.com/y3kn7khu 

 

डनविणूक कायावलयाला क्षते्र भेे बाबत 

माडहती डमळवून ऄहवाल लेखन बाबत 

समजून घ्या. 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पाचवा (२९ 

माचव ते ०३ एडप्रल) 
 संकडलत मूल्यमापन – 

द्वीत्तीय सत्र  
  

 

https://tinyurl.com/y52l8myt
https://tinyurl.com/yxhtwery
https://tinyurl.com/y6gv9o5t
https://tinyurl.com/y4cd7ju3
https://tinyurl.com/y6buo3vf
https://tinyurl.com/y44j8spx
https://tinyurl.com/y3kn7khu


 
 

 

आयत्ता : ८ वी माह े: एडप्रल, २०२१  

डवषय कालावधी ऄध्ययन 

डनधपत्ती क्रमाकं 
पाठाच ेनाव ऄध्ययन ऄध्यापन स्त्रोत डवद्याथी कृती 

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा पडहला 

(०५ एडप्रल ते 

१० एडप्रल) 

 सराव : 
पाठ क्र. ५ व 

६  

स्व ऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक 

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. अर्य लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील 

डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अतंरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व 

डचत्रे डमळवा. ऄिचण अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे 

संपकव  साधा.  

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा दसुरा 

(१२ एडप्रल ते 

१७ एडप्रल) 

 सराव : 
पाठ क्र. ७ व 

८  

स्व ऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक 

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. अर्य लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील 

डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अतंरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व 

डचत्रे डमळवा. ऄिचण अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे 

संपकव  साधा.  

सामाडजकर्ास्त्र अठविा डतसरा  सराव : स्व ऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक पाठाचे वाचन करा. अर्य लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील 

डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अतंरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व 



 
 

(भूगोल) (१९ एडप्रल ते 

२४ एडप्रल) 
पाठ क्र. ९   

 

 

 

 

डचत्रे डमळवा. ऄिचण अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे 

संपकव  साधा.  

सामाडजकर्ास्त्र 

(भूगोल) 

अठविा चवथा 

(२६ एडप्रल ते 

३० एडप्रल) 

 सराव : 
पाठ क्र. १०  

स्व ऄध्ययन / पाठ्यपुस्तक 

 

 

 

 

 

पाठाचे वाचन करा. अर्य लक्षात येण्या कररता पुस्तकातील 

डचत्रांचे डनरीक्षण करा. अतंरजालच्या मदतीने पूरक माडहती व 

डचत्रे डमळवा. ऄिचण अल्यास डर्क्षकांसोबत दरूध्वनी द्वारे 

संपकव  साधा.  

 


